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POr LairtOn LeOnardi, 

Destaques verDaDeiros

o marco do ano novo para a revista o Papel 

começa nesta edição com os tradicionais 

Destaques do setor: empresas que fecharam 

2011 com reconhecimento de seus clientes no forne-

cimento de produtos, serviços e práticas de gestão.

Nas 12 categorias premiadas, temos organiza-

ções consolidadas em seus negócios que buscaram 

sempre inovar ou se antecipar no mercado para con-

quistar maior visibilidade. sejam fornecedores, sejam 

fabricantes, essas empresas serão apresentadas nas 

páginas desta edição com mais detalhes de seus pro-

jetos e os motivos que as levaram a se tornar verda-

deiros destaques do setor.

todo o contexto empresarial representado pelos 

premiados está inserido na economia brasileira. 

Para conhecer os resultados da celulose e do papel 

registrados no ano passado, abrimos 2012 com uma 

entrevista especial da presidente executiva da asso-

ciação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), eli-

zabeth Carvalhaes.

a grande pergunta que nos fazemos neste início 

de ano é a seguinte: o que esperar para 2012? sem 

dúvida teremos um ano repleto de desafios, princi-

palmente no primeiro semestre, quando as incertezas 

da economia, tanto em nível nacional como inter-

nacional, ainda influenciarão as decisões de inves-

timentos em nosso setor.  algo se torna motivo de 

alerta, somado ainda ao fato de vermos veiculadas 

pela grande imprensa – e mesmo em anúncios pu-

blicitários em geral: informações completamente dis-

torcidas sobre o que é o papel, de onde provém e sua 

sustentabilidade. Pois bem: o que, então, a incerteza 

econômica e a falta de informação têm em comum?

a solução dos dois casos passa pelo conhecimento 

– conhecimento para fazer com que nossos proces-

sos sejam mais eficientes e, consequentemente, te-

nhamos custos mais competitivos. esse é um proble-

ma que afeta toda a indústria brasileira e também o 

nosso setor. Não podemos ficar à mercê da variação 

Artigo Gestão ABTCP

PresiDeNte Da aBtCP
: lairtoN.leoNarDi@miNeralsteCh.Com

cambial; temos de procurar processos que nos tor-

nem mais competitivos em nível internacional. Para 

tanto, temos de ousar!

sim, temos de ousar para inovar e procurar meios 

que nos conduzam à tão necessária competitivida-

de de maneira sustentável, com olhos não somen-

te voltados ao curto prazo, mas também visando à 

implantação de medidas que garantam a perenidade 

de nossa condição de competir não somente na ex-

portação, mas também mantendo nossa participação 

no mercado interno.

Afinal, muito mais importante do que qualquer bar-

reira econômica, geralmente de curto prazo, a barreira 

tecnológica é o modo mais efetivo de proteger nosso 

setor. Devemos fazer isso com conhecimento, para 

mostrar à nossa sociedade que a produção de celu-

lose e papel gera 115 mil empregos diretos e 575 mil 

indiretos; recolhe mais de r$ 2,2 bilhões em impostos; 

exporta mais de us$ 6 bilhões e ainda sequestra de 

quatro a cinco vezes mais carbono do que emite em 

seus processos produtivos, devido às suas florestas 

plantadas, de onde provém toda a matéria-prima.

Com certeza esses dados contrapõem-se a re-

portagens em importantes revistas semanais ou à 

propaganda na televisão que mostra uma inocente 

criança rasgando papel.

o foco da aBtCP em 2012 – que completa 45 anos 

de atuação na indústria de celulose e papel – será, entre 

outros, o de reforçar o trabalho em nossas Comissões 

técnicas, analisando processos que possam contribuir 

com nossa competitividade, sempre com uma grande 

dose de inovação. 

Da mesma forma, temos de reforçar nossa comuni-

cação, principalmente com os estudantes universitários, 

mostrando quão importante é o setor como força econô-

mica, a fim de atrair futuros profissionais para nos ajudar 

em nossa busca contínua de melhorias e excelência.

Um excelente ano a todos e uma ótima leitura!   
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POr Patrícia caPO,

ConTinuidade ou novo Começo? ConTinuiTy or a new sTarT?

O mundo pode ser visto sob diversos pontos de vista. O filme Janela 
da Alma, baseado na obra do escritor português José saramago, 
mostra-nos que a forma com que vimos e percebemos os fatos à 
nossa volta depende de como somos por dentro.

A partir dessa reflexão, abrimos 2012 de uma forma pensativa em to-
dos os aspectos: trazemos esperanças sobre os negócios que iremos 
fechar, coragem diante das metas a serem superadas nesta fase nova 
– ou de continuidade do que se viveu no ano passado... Enfim, cada 
um adentra o período com sua própria visão de mundo.

a revista O Papel começa apresentando matérias sobre as empresas 
vencedoras da última edição do prêmio ABTCP – Destaques do Se-
tor, para compartilhar conhecimentos com as demais organizações 
do mercado. Em alguns casos, há novidades, como o lançamento do 
Innovation Center, da Voith Paper Brasil, com novos equipamentos e 
conceitos diferenciados, entre outras tecnologias.

na entrevista, Elizabeth de Carvalhaes, presidente executiva da As-
sociação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), traz um panorama 
sobre como o setor encerrou 2011 e as perspectivas de nossa indús-
tria para o ano que se inicia.

Complementando, nossos colunistas também buscaram apresentar 
dados relevantes às bases de nossos projetos futuros, para que os 
leitores possam definir outros planos organizacionais.

Assim, esperamos que todos tenham um excelente 2012 e que a 
ABTCP possa oferecer todo o suporte necessário ao desenvolvimento 
de cada profissional e empresa. Conte conosco!

Uma ótima leitura a todos.

The world can be looked at from various points of view. The movie 
Window of the Soul, based on the book by Portuguese writer José 
Saramago, shows us that the way we see and perceive facts around 
us depends on how we are on the inside.

Based on this reflection, we kick off 2012 contemplative in all 
aspects: we bring hope to new business we will close, courage in 
relation to the goals to be surpassed in this new phase – or continue 
on with what was experienced the previous year... In other words, 
each one enters this new year with their own vision of the world.

O Papel magazine begins presenting stories about companies that 
stood out in the last edition of the ABTCP - Highlights of the Sector 
Awards, to share knowledge with other organizations in the market. 
In same cases, there are innovations, as it is with the launching 
of Voith Paper Brazil’s Innovation Center, which combines new 
equipment and unique concepts, among other technologies.

in this month’s interview, Elizabeth de Carvalhaes, Executive 
President of the Brazilian Pulp and Paper Association (Bracelpa), 
presents an overview on how the sector ended 2011 and perspectives 
of our industry for the year that has just begun.

Additionally, our columnists look to present relevant data 
for our future projects, so that readers can define other 
organizational plans.

We wish everyone an excellent 2012 and that ABTCP can offer 
all the support necessary for the development of each and every 
professional and company. Count on us!

Enjoy!

ser
g

io
 san

to
r

io

Editorial



8 Revista O Papel - janeiro/January 2012

Radar ABTCP

  FATOS

ABTCP 45 ANOS 
Em 16 de janeiro de 2012, a ABTCP completou 45 anos!  
Para comemorar esta data histórica, diversos eventos e  
acontecimentos estão programados para o ano. Aguardem!

  ASSOCIATIVO

Memória associativa
Rogério Bampi, associado ABTCP e assíduo leitor da revista O 
Papel, faleceu repentinamente no final de dezembro de 2011, aos 68 
anos. Ele mensalmente costumava ligar para a Redação para falar 
sobre as matérias que lia e compartilhar conhecimentos sobre o se-
tor e a ABTCP. A informação foi transmitida à ABTCP pelos familiares.

  ASSOCIATIVO

Colaborador ABTCP
Carlos Jorquera, engenheiro renomado do 
setor de celulose e papel – e que muito cola-
borou com a ABTCP –, faleceu no último dia 
9 de janeiro em Santiago, no Chile. Jorquera 
participou de projetos relevantes do setor 
em diversas empresas. O fato foi comuni-
cado à ABTCP pelo seu amigo e associado, 
Alcerval Vinicius Volpato.

Obra histórica 
Dino Celani 
(Segismundo R. J. 
Celani), um dos as-
sociados fundadores 
da ABTCP, publicou, 
junto com sua filha 
Gabriela Celani, o 
livro Ferruccio Celani 
– meu pai, meu avô, 
pela editora Ottoni. 
A obra conta a 
trajetória de seus familiares e de seu pai, 
Ferruccio Celani, imigrante italiano, até a 
fundação do Cartonifício Valinhos, hoje com 
mais de 70 anos de mercado. 

Tributos
O Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo atingiu, 
no final do ano passado, a mar-
ca recorde de R$ 1,5 trilhão.  

No site www.impostometro.com.br  
é possível conferir quanto o País,  
Estados e municípios estão arrecadan-
do de impostos. Você pode registrar 
suas manifestações contra a cobrança 
exagerada de impostos no site  
www.horadeagir.com.br. 

Prêmios
A Agência Nacional de Águas (ANA) está com inscrições  
abertas até 1.º de junho próximo para o Prêmio ANA 2012,  
que reconhece iniciativas na área de recursos hídricos.  
Mais informações em www.ana.gov.br/premio.

Fusões
Cancelada a fusão da paranaense Ibema – Cia. Brasileira de Pa-
pel – com a paulista Papirus Indústria de Papel S.A., em virtude 
da atual conjuntura do mercado de capitais, que torna inopor-
tunas as condições para a entrada de um acionista investidor. O 
fato foi comunicado à imprensa no último dia 20 de dezembro.
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Oscilações dOs mercadOs cOmpradOres 
de celulOse cOlOcam O setOr brasileirO 
em alerta para 2012
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Entrevista

por caroline martin
especial para O papel

segundo estimativas da associação brasileira de celulose e pa-
pel (bracelpa), a produção nacional de celulose deve encerrar 
o ano de 2011 com um total de 14,2 milhões de toneladas, 

equiparando-se ao nível de 2010.  
a produção de papel, por sua vez, deve atingir 9,8 milhões de tonela-

das, também permanecendo estável em relação ao ano passado. as boas 
notícias continuam com a receita de exportação, que pode apresentar 
uma elevação de 6,4% em relação a 2010, ao somar us$ 7,2 bilhões.

apesar dos valores muito menores em comparação com os do pe-
ríodo anterior à crise financeira de 2008, a Europa foi o principal 
destino da celulose brasileira, representando 46% da receita de ex-
portação do produto, seguida da china e da américa do Norte (25% 
e 19%, respectivamente). em relação ao papel, os países da américa 

latina permaneceram como principal mercado, sendo responsáveis 
por 56% da receita de exportação, seguidos por europa e américa do 
Norte (18% e 10%, respectivamente).

para a presidente executiva da bracelpa, elizabeth de carvalhaes, os 
resultados são positivos: “manter o patamar de 2010 já é um grande 
ganho em meio ao atual cenário”, disse ela durante coletiva de im-
prensa promovida pela entidade em dezembro último. 

O contexto econômico mundial, no entanto, não deixa de ser pre-
ocupante. “Influenciadas pela instabilidade dos principais mercados 
mundiais, as empresas de celulose e papel adotarão medidas austeras 
para contenção de caixa”, completou. Confira a seguir todos os deta-
lhes da análise que a presidente da Bracelpa fez de 2011 e fique a par 
das perspectivas apontadas para o ano que está começando. 
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Entrevista

O Papel – diante das adversidades do cenário econô-

mico mundial de 2011, que balanço a senhora faz sobre 

o desempenho da indústria nacional de celulose e papel?

Elizabeth de Carvalhaes – Vamos fechar os resulta-

dos do ano com um empate técnico em relação a 2010 

em termos de volumes de produção, consumo e expor-

tação. Já a receita de exportação de 2011 deverá somar 

um valor que representa elevação de 6,4% em relação 

ao ano passado. O empate técnico e o crescimento da 

receita de exportação em meio ao atual cenário cambial 

não são, absolutamente, má notícia. manter o patamar 

de 2010 já é um grande ganho, pois esse foi um ano 

no qual o setor cresceu muito. também é válido lem-

brar que, em 2011, todos os concorrentes internacionais 

apontaram indicadores de queda nesses mesmos aspec-

tos (consumo, produção e exportação). 

O Papel – Especificamente no segmento de celulo-

se, quais foram os principais desafios enfrentados pelos 

players brasileiros?

Elizabeth – em relação ao aspecto econômico de 

curto prazo, tivemos um cenário de atenção. muito 

embora o brasil esteja se desenvolvendo, o setor de 

celulose é altamente dependente do mercado externo. 

como o maior mercado comprador de celulose brasileira 

é exatamente a europa, as oscilações da zona do euro 

trouxeram – e ainda têm trazido – grandes preocupa-

ções não só para os players brasileiros, como também 

para os demais países exportadores de celulose.

O Papel – ainda em relação à commodity, quais são 

as expectativas sobre o ano que se inicia?

Elizabeth – O enfraquecimento contínuo da Europa 

coloca todos em estado de alerta em 2012. É fundamen-

tal que os países europeus se estabilizem para que as 

empresas brasileiras possam avaliar tendências, fazer 

previsões e embasar o planejamento estratégico com 

um pouco mais de confiança do que estão fazendo hoje. 

Quanto aos estados unidos, embora venham se recupe-

rando, a taxa de desemprego continua preocupante. en-

quanto permanecer essa situação, o governo americano 

será obrigado a intensificar os programas assistenciais 

para que a demanda se mantenha minimamente. Não se 

trata, porém, de um aquecimento natural de mercado, e 

sim de um aquecimento motivado pela intervenção do 

governo – fator que, obviamente, não é positivo para a 

indústria de celulose. Já a economia chinesa tem apre-

sentado um bom resultado no portfólio do setor. Assim 

como as outras economias emergentes, a china incre-

mentou imensamente a compra de celulose nos últimos 

anos, especialmente para a fabricação de tissue. Contu-

do, o gigante asiático também precisa de demanda para 

se manter em pé. tendo os estados unidos e a europa 

como seus grandes mercados, a china também apresen-

tou, recentemente, queda de crescimento da economia.

O Papel – todo esse contexto internacional pode 

fazer com que os investimentos previstos no início de 

2011 sejam postergados ou, até mesmo, cancelados?

Elizabeth – Até o momento, foram feitos dois anún-

cios de postergação de investimentos, mas não houve 

nenhum cancelamento. como a produção brasileira 

e o investimento de curto prazo estão muito voltados 

ao abastecimento do mercado mundial, é importante 

avaliar a tendência dos mercados compradores, que no 

momento estão voláteis e impedem decisões. a partir do 

momento em que estiverem estáveis, há duas possibili-

dades: confirmação ou cancelamento de investimentos. 

caso o mercado continue caindo, novos investimentos 

perdem o sentido. por outro lado, se apresentar ten-

dência de recuperação e crescimento, os investimen-

tos passam a ser retomados. ao avaliar as tendências 

de mercado, ainda há de se levar em conta a questão 

do dólar, moeda que tem criado prejuízos quase irrecu-

peráveis ao mercado exportador, fazendo com que as 

receitas cubram cada vez menos os custos de produção. 

também é importante ressaltar que o brasil está pas-

sando por um processo inflacionário, que, embora sob 

controle, também causa influências sobre os custos de 

produção. mais do que a instabilidade do mercado mun-

dial, a questão do câmbio é o principal fator que tem 

alterado a decisão das empresas brasileiras em relação 

aos investimentos.

O Papel – as obras dos próximos dois parques de ce-

lulose cumpriram o cronograma em 2011 e mantiveram 

as previsões de start ups para 2012 e 2013. No contexto 

atual, os riscos de uma sobrecapacidade de celulose au-

mentaram? pode haver algum impacto nos planos dos 

players nacionais?

Elizabeth – mesmo com esse cenário mundial, não 

existe sobreoferta atualmente. Em 2011, o nível de pro-

Elizabeth de 
Carvalhaes: 
“Mais do que 
a instabilidade 
do mercado 
mundial, a 
questão do 
câmbio é o 
principal fator 
que tem alterado 
a decisão das 
empresas 
brasileiras em 
relação aos 
investimentos”
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pelcartão imune que entrou no brasil neste último ano, 

por exemplo, serviria para abastecer o mercado brasilei-

ro de livros ao longo dos próximos dez anos. Fica claro 

que esse tipo de papel vai para algum outro uso que 

não a produção de livros. Os fabricantes nacionais estão 

prestes a perder 60% do mercado por conta das impor-

tações de produtos fraudados, com falsas declarações 

de finalidade. É válido reconhecer que houve medidas 

importantes, porém ainda há muito a ser feito.

O Papel – partindo para as perspectivas de longo pra-

zo, o que a senhora vislumbra para o setor nos próximos 

anos?

Elizabeth – segundo a Organização das Nações 

unidas para agricultura e alimentação (FaO), a po-

pulação mundial ultrapassou, em outubro passado, a 

marca de 7 bilhões de habitantes. em 2025, o planeta 

terá 8 bilhões de pessoas. essa perspectiva de cres-

cimento populacional demandará um esforço global 

para alimentar, vestir e dar conforto aos habitantes 

do planeta, mas sem exaurir os recursos naturais. 

Nesse cenário, a madeira é fundamental para atender 

a parte dessas necessidades, pois tem múltiplos usos. 

O Brasil almeja tornar-se um importante fornecedor 

dessa madeira. as indústrias de celulose e papel es-

tão se preparando para esse novo desafio, investindo 

em tecnologias de plantio florestal ainda mais avan-

çadas, baseadas em biotecnologia, especialmente em 

transgenia arbórea. a aplicação de novas técnicas de 

cultivo florestal será essencial para suprir a crescente 

demanda de alimentos, biocombustíveis, fibras e flo-

restas e permitirá aprimorar o uso da terra, da água, 

de energia e demais recursos naturais em busca de 

uma produção cada vez mais sustentável.    

dução das empresas brasileiras atingiu a capacidade 

máxima, com compras e entregas prévias. além disso, 

os estoques estão dentro dos níveis regulares. Não há 

nenhum dado que mostre elevação de estoque, tanto 

nacional quanto mundial. isso quer dizer que hoje não 

há sobreoferta – e esperamos que continue assim. É 

verdade que o crescimento anual da china apresentou 

queda de 11% para 9% nesse último ano, mas, ainda 

assim, trata-se de um crescimento relevante. em contra-

partida, é importante ficar alerta para que a receita de 

exportação proveniente da europa não recue. 

O Papel – Dando enfoque aos segmentos de papel, 

qual balanço pode ser feito do ano de 2011?

Elizabeth – competir nesse segmento é muito mais 

difícil do que em celulose, a começar pela estrutura fis-

cal. Produzimos papel com uma carga fiscal desvanta-

josa, o que faz com que muitos países sejam mais com-

petitivos do que o brasil na produção de papel. Outro 

ponto importante em relação a esse segmento: o cres-

cimento da importação de papel de imprimir e escrever 

e de papelcartão por conta do desvio de finalidade do 

papel imune, que tem tornado o brasil um mercado que 

abriga fraude fiscal em larga escala. 

O Papel – A nova fiscalização do governo sobre 

o papel imune trouxe resultados positivos ou é pos-

sível chegar à conclusão de que mais esforços pre-

cisam ser feitos?

Elizabeth – Nos últimos anos, o governo brasileiro 

começou a reagir contra a fraude fiscal, com uma nova 

legislação e mudanças nas licenças de importação de 

automáticas para não automáticas. ainda estamos ava-

liando os efeitos dessas medidas. A quantidade de pa-
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tolerâncias às Parametrizações

tem sido comum recebermos na aBPo, por 
e-mails ou por telefone, dúvidas de nossos 
associados e, principalmente, de usuários de 

produtos de papelão ondulado quanto às tolerân-
cias referentes aos diferentes parâmetros que são 
especificados para a chapa de papelão ondulado e 
para a embalagem de papelão ondulado.

Esses parâmetros estão definidos no manual de contro-
le de Qualidade – embalagem de Papelão ondulado, da 
aBPo. é o que temos sugerido àqueles que nos consultam.

Por exemplo: para as dimensões internas da emba-
lagem, as tolerâncias são definidas para as estrutu-
ras de Parede simples (Ps – duas capas e um elemen-
to ondulado) e, para Parede dupla (Pd – três capas e 
dois elementos ondulados):

Ps = (-2/+3) mm para o comprimento e para a largura;
Pd = (-3/+4) mm para o comprimento e para a largura.

Para ambas as estruturas, a tolerância para a altura 
é de 2 mm.

o manual identifica, também, uma série de defeitos 
possíveis referentes à impressão, aos vincos, aos enta-
lhes, à junta de fechamento e a defeitos gerais.

Define, também, dois outros itens importantíssimos: 
um para a estrutura da chapa de papelão ondulado, que 
é a resistÊncia à comPressão de coluna, e outro 
para a embalagem, que é a resistÊncia à comPres-

são Vertical. aqui as tolerâncias estão vinculadas ao 
número de não conformidades dentro daquele número 
de medições feitas para cada situação. o quadro que 
aparece no manual mostra as tolerâncias situando-as 
em termos de aceitação e reJeição.

reproduzimos abaixo o quadro apresentado no ma-
nual de controle de Qualidade:

Parâmetros de 
qualidade

número de 
medições

aceitação rejeição

compressão 
da caixa

5        1 2

resistência 
de coluna

10        3 4

todos os defeitos apresentados no manual rece-
bem uma classificação de acordo com critérios que 
os consideram tolerÁVeis ou, então, graVes ou 
crÍticos e, em conformidade com essa classificação, 
os limites estabelecidos.

um ou outro usuário pode ter solicitações diferentes 
das estabelecidas no manual. trata-se, entretanto, de 
uma orientação. divergências muito “afastadas” dos 
limites estabelecidos podem ser atendidas, merecen-
do, porém, uma análise, especialmente pelos fabri-
cantes, quanto às possibilidades de fabricação dentro 
das situações normais de produção.      

Nova Revista Nosso Papel...
muito mais atraente para os leitores, 
muito mais atraente para o setor de 
celulose e papel. anuncie!
entre em contato com a aBtcP, pelo 
e-mail relacionamento@abtcp.org.br 
ou pelo telefone (11)3874-2720.
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POr ricardO JacOmassi,

exPectativas Para 2012

apesar das unânimes previsões negativas para 
2012, lanço aqui minhas ressalvas sobre es-
sas opiniões ao observar o atual momento de 

ajustes no cenário doméstico e internacional. talvez 
seja fogo amigo de economista, pois não dá para re-
futar a realidade de que grande parte dos economistas 
e analistas de mercado errou “feio” nos seus números 
previstos para 2011.

Um olhar pela janela futura do período de 12 meses 
que se inicia, vejo fortes evidências de que o ano de 2012 
servirá como base para ajustes que proverão a retomada 
do crescimento econômico na maioria das economias – 
principalmente em relação aos resultados da economia 
norte-americana, japonesa e da zona do euro em 2013. 
ressalto: as economias que souberem cuidar dos seus 
pontos frágeis e nevrálgicos vão crescer.

elemento fundamental para a competição no comércio 
mundial, as moedas, ou melhor, as taxas cambiais, serão 
instrumentos de guerrilha para ocupação de mercados. 
de maneira bem simples, vamos atentar ao seguinte ra-
ciocínio: num ambiente de inflação suprimida, a desvalo-
rização cambial é o principal instrumento monetário dos 
países para estimular suas vendas externas.

apoiando-se nessa premissa – e incluindo uma desace-
leração da economia chinesa –, a taxa de câmbio brasilei-
ra deverá circundar o valor de r$/Us$ 1,80 em 2012. boa 
parte de pressões sobre o câmbio virá das transações cor-
rentes fragilizadas, da supressão comedida dos preços das 
commodities e da aversão ao risco fiscal e político externo.

já o Produto interno bruto brasileiro, o famoso Pib, 
avançará em torno de 4,0%, sendo o mercado interno o 
principal driver. vale destacar que a taxa de crescimento 
projetada está dentro do “intervalo” que não pressiona 
a capacidade da economia – ou seja, se crescermos aci-
ma disso, nossa infraestrutura, como portos e aeropor-
tos, não suportará o ritmo, por exemplo. 

Os preços merecerão destaque, pois ficou confirmada 
em 2011 a intenção de mudar o paradigma referente à 
taxa de juros brasileira (selic). embora existam forças 
atuando para descalibrar a atual estrutura da taxa bá-
sica de juros, a inflação ficará acima da meta atual de 
4,5% com a retomada do consumo interno e a expansão 

dos preços dos alimentos, devido à redução da safra. em 
2011, o IPCA, principal índice de inflação, fechou em 
6,5%. Para 2012, prevejo 5,7%.

Os juros, portanto, ficarão abaixo da casa dos 10% 
(taxa selic: 8,5% a.a.), tendência observada no relatório 
focus do banco central do brasil. evidências na mudan-
ça do tratamento em relação à taxa básica selic podem 
ser encontradas na redação e divulgação das atas das 
reuniões do comitê de Política monetária (copom) ao 
longo de 2011. trata-se de uma boa notícia, pois, em 
comparação a outras economias, somos donos de uma 
das maiores taxas de juros.

A prudência e a sofisticação nas medidas de estímulo 
ao crescimento e enfrentamento dos sintomas da crise 
fiscal ao redor do mundo fornecem algum grau de liber-
dade ao brasil. não se sabe ao certo quais seriam os efei-
tos da redução dos preços das principais commodities 
exportadas pelo País, cuja dependência está entrelaçada 
com o dinamismo econômico chinês. 

Para o brasil seguir com crescimento consistente, é 
preciso que a china cresça acima de 8,0% – teste que ve-
remos ao longo de 2012, após o duro pronunciamento do 
governo de Pequim de que este ano será de maior prote-
cionismo comercial entre os países.       
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encontro de soluções 
e convergênciA de equipes

os debates dos quais participamos convergem cada vez mais 
para o tema da consistência operacional das empresas e a ca-
pacidade de resposta das equipes. quando discutimos esses 

temas, fica evidente a necessidade de um aprofundamento dos assun-
tos que consideram o equilíbrio entre a “condução estratégica” e a 
“condução operacional” das empresas.

em termos de “condução estratégica”, torna-se cada vez mais im-
portante a qualidade do debate em relação ao “Jogo estratégico” que 
a empresa realmente pratica, e não aquele que afirma praticar. 

A qualidade do debate se faz com método e frequência. O enfrenta-
mento do desconhecido – que chega até nós cada vez mais depressa 
e com mais impacto – leva-nos a essa necessidade. A correta e funda-
mental distinção entre o que é realmente importante e o que é urgente 
colabora também para a qualidade da “condução estratégica”.

um exemplo interessante está em curso em algumas grandes em-
presas de são paulo. As reuniões de conselho, antes vistas como algo 
a ser praticado anualmente, evoluíram para encontros semestrais, 
que, por sua vez, passaram a mensais. o mais interessante de tudo: 
duram dois dias. Antes, já conseguíamos fazer reuniões de um dia. 
ocorreu, portanto, uma evolução.

o que temos aqui: prática da vigília estratégica permanente; alimen-
to para o fundamento; equilíbrio da Condução Estratégica & Condução 
Operacional; alimento para o fundamento tão bem apresentado no 
MIT, de “Plantar & Colher”.

Clareza do Pensar
O pensamento estratégico fica mais limpo e resolvido quando a ope-

ração do dia a dia está resolvida. “condução operacional” que está 
resolvida passa por equipes consistentes que respondem. pouco dis-
pêndio de energia para sustentar o operacional faz sobrar mais energia 
para sustentar o estratégico. como garantir essa condição? 

Verificamos, então, que resolver em definitivo a qualidade da res-
posta do operacional passa a ser tema de estratégia também. como 
caminhar nesse campo tão complicado?

Conceito de Curva de experiência
quando entramos nos debates a respeito do conceito da “curva de 

experiência”, que é o grande tema no qual as empresas estão entrando 
neste momento, da nova importância dos custos variáveis, percebemos 
um fato histórico que as estatísticas sempre mostraram, mas ao qual 
raramente prestamos atenção. 

Os gráficos que representam os ganhos no conceito da “Curva de 
experiência” mostram saltos qualitativos em decorrência de mudan-
ças de estilo e gestão dos colaboradores que sustentam os trabalhos. 
esses registros têm sido observados há mais de 40 anos, mas só agora 
estamos nos dando conta de sua importância. curva de experiência e 
gestão de colaboradores têm muito a ver entre si.

A análise dessa evolução nos mostra interessantes questões liga-
das à gestão das culturas e sua capacidade de entrega. A psiquiatra 
daisy grisoli, dedicada aos temas de cultura nas empresas e com muita 
experiência com colaboradores de todos os níveis, documenta bem a 
questão. Esse tema já foi discutido anteriormente nesta coluna, mas 
cabe insistir.

Etapas de Evolução na Gestão do Humano

Capital Humano
surge a expressão “capital Humano”. Historicamente, capital hu-

mano era a gestão dos músculos na execução dos trabalhos. durante 
séculos, o instrumento de gestão foi a escravidão, o porrete, a norma, 
o capataz e a ordem “cumpra-se!”. clássico. com o advento da con-
ceituação de “Capital Humano”, passamos a tratar a força de trabalho 
como ativo valioso e importante da empresa. começou-se a perceber 
a necessidade da visão de conjunto para todos os colaboradores, não 
importando seu posicionamento na hierarquia. 
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Capital intelectual
“capital intelectual” está ligado aos temas da inteligência a servi-

ço do trabalho. trata-se da capacidade de se usar a inteligência para 
entender o que se passa nas cadeias de processo. Fazer com que co-
laboradores vivam a fase de Capital Intelectual, isto é, sejam capazes 
de criticar o que encontram pela frente, é uma evolução fundamental. 
Verificamos, então, que o conhecimento que gera resultados, na maior 
parte das vezes, está mais na capacidade de análise do que no conteú-
do do conhecimento. muito importante.

Capital social
Quando se trabalha com o foco na “Metodologia Analítica”, depres-

sa se aprende uma grande lição: o conteúdo necessário para enfrentar 
os desafios vem de muitas origens diferentes, muitas especialidades, 
muitas profissões. A partir dessa constatação surge uma nova expres-
são. entramos no marco do “capital social”. capital Humano evolui 
para capital intelectual, que, por sua vez, evolui para “capital social”.  

“capital social” representa, então, a capacidade do “capital intelec-
tual” de trabalhar em conjunto, em equipe, de forma convergente. Veri-
ficamos, assim, que um dos investimentos mais eficazes para melhorar 
a resposta dos colaboradores é criar a capacidade de trabalhar em con-
junto, passando pela “metodologia Analítica”, mesmo para as pequenas 
coisas. Esse é ainda um desafio a ser enfrentado pelas empresas. Há mui-
to a fazer nesse campo de inteligência.

Capital de entrega
expressão nova, mas a mais importante de todas. esta conceituação 

é crítica porque a análise dos fatos nos leva a mais uma visão: entramos 
no marco e no conceito de “capital de entrega” – entendendo-se “en-
trega” como produto do trabalho convergente, na qualidade, no prazo, 
nos custos e nos efeitos.

Há mais de 30 anos trabalhamos os conceitos de “resposta ao co-
mando” e de “Sincronia” entre tarefas, planejamentos, execução e 
controles. “entrega” decorre do conceito de “resposta ao comando”, 
que depende muito da condição de saber o que se quer.

“Resposta ao Comando” e “Sincronia” fazem parte do “Capital de 
entrega”. os dois conceitos têm como base uma questão em relação à 
qual pouco se fala nos ambientes da academia e do mercado. Busca da 
“sincronia” em equipe, uso de recursos e “resposta ao comando” é 
busca da “cultura do rigor”. 

Cultura do rigor, Normas de Trabalho e sistema isO
por que as empresas japonesas não se interessam tanto pelas nor-

mas iso e outras de mesmo teor que existem por aí? A resposta é sim-
ples: a sociedade japonesa é uma sociedade rigorosa. 

os valores e princípios vigentes são respeitados e trabalhados 

para estarem em processo contínuo de aperfeiçoamento diante do 
avançar do desconhecido, que chega cada vez mais depressa. não 
precisam de iso, pois o que fazem naturalmente como cultura já é 
muito mais do que iso.

Temos, então, grandes desafios: aprender a “Trabalhar em Grupo”, 
construir a “cultura do rigor” e introjetar em nosso raciocínio os “Fun-
damentos de Autogestão”.

A Questão dos “estados de Consciência” 
e o fundamento “Autogestão”

o desconhecido chega cada vez mais depressa; o desconhecido chega 
cada vez com mais impacto. Ambientes turbulentos estão por toda parte. 

As sociedades de consumo apenas consomem, ficam anestesiadas 
e não pensam, não lutam. vejam justamente neste momento a crise 
europeia – crise, aliás, para os outros resolverem: “não toquem nos 
meus direitos”. 

nassim taleb, autor do livro A lógica dos cisnes negros, foi um gran-
de analista da crise de 2008. Causa raiz: falta de estados de consciência 
compatíveis com as situações infernais que estavam se formando. 

Maurício Moura, do Banco Mundial, fala-nos do efeito dominó que 
envolve vários países europeus na crise atual.  Causa raiz: falta de cons-
ciência da turbulência que estava se formando.

Há mais de 30 anos, pichon riviére, trabalhando como psicanalista 
em empresas, assim como daisy grisoli, citada acima, sempre buscou 
os estados de consciência grupal como resposta fundamental a ser es-
tabelecida nos ambientes corporativos.

Ketan e esdra Borges Costa
Ketan desenvolveu os fundamentos do tripé “Objetivos ==> 

Equilíbrio dos Princípios ==> Poder”.  Trata-se de tese fundamen-
tal, tão ou mais importante do que as de michael porter do passado.  
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“equilíbrio dos princípios”, elo gerador de objetivos e poder, quer 
dizer “comunhão de ideias”, uma mesma teoria de empresa adota-
da como referência e a capacidade de trabalhar em conjunto. 

esdra, colega de grupo de análise, um ds sociólogos com mais 
trabalhos de campo realizados que conheço, faz uma observação 
fundamental: o equilíbrio dos princípios que regem o equilíbrio fun-
cional da empresa não acontece se não houver luta – a boa luta. 

O equilíbrio dos princípios não se faz com submissão e obediência 
se sobrepondo à falta de consciência do que cada um e todos fazem; 
faz-se com debates, com disputa e respeito aos que lutam.

vem, então, a grande observação: para construir o equilíbrio dos 
princípios, precisamos construir estados de consciência.

Metodologia PO-GO
É a ferramenta que permite administrar a luta necessária, como diz 

esdra borges costa. 
A metodologia tem o seguinte fundamento: colaboradores 

conscientes do que estão fazendo, orientados para pensar e ana-
lisar o que têm pela frente como tarefa e como método de traba-
lho, orientados para se comunicar, discutir e contestar, tratados 
como adultos e não como crianças, são muito mais capazes de 
sustentar processos do que equipes em que o grau de consciên-
cia não foi desenvolvido.

Modelagens Matemáticas como Vetores da Curva de experiência
Já há muitos anos trabalhamos o conceito de “curva de experiên-

cia”. realizamos trabalhos que comprovam a tese. trabalhamos, então, 
com modelagens matemáticas sofisticadas que nos permitem analisar 
processos de forma muito mais interessante. Hoje, com os computado-
res atuais, essas modelagens são simples e estão ao alcance de todos.

curva de experiência, modelagens matemáticas requerem equi-
pes conscientes e, como tal, equipes com poder de análise. os 
resultados podem ser muito bons.           
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2011: a virada dos Preços  
inTernacionais da celulose

o primeiro e o segundo semestres de 2011 foram bastante opostos no 

que diz respeito à tendência dos preços internacionais de celulose e papéis. 

Observa-se nos Gráficos 1 e 2 que os preços em dólares da celulo-

se nos mercados internacionais (estados unidos, europa, china e bra-

sil) tenderam a aumentar no primeiro semestre, mas caíram no segun-

do semestre, ainda que em intensidades diferentes, de acordo com o tipo 

de celulose e o mercado analisado. os preços da tonelada de celulose de 

fibra curta (BHKP) caíram mais do que os preços de celulose de fibra lon-

ga (NBSKP). O mercado chinês foi o que teve maior queda dos pre-

ços em dólares da celulose, pois já a pratica desde meados de 2010.

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

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Celulose de fibra longa
 Long fiber pulp 992,21 970,92 951,64 920,00 890,00

Papel-jornal (30 lb) 
Newsprint (30 lb.) 623,03 623,29 623,84 623,80 623,81

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)

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

UtipulpA 710 719 651,60 647,30 n.d.

EuropulpB 1.460 1.618 1347,20 1398,70 n.d.

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

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Celulose de fibra curta
Short fiber pulp 572,87 576,48 534,52 497,69 495,69

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 691,31 702,53 670,29 645,77 638,39

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

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Celulose de fibra curta 
Short fiber pulp 818,54 785,58 737,14   674,28   649,79

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 987,79 957,29 924,53 874,83 836,92

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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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

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

Preço Price 685,04 670,03 635,71 578,62 561,15

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

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

Papel LWC (couchê em bobina e com pasta mecânica)  
LWC Paper (coated in reels and wood containing) 950,84 964,55 948,62 922,57

Papel Ctd WF (couchê em resmas)
Ctd WF Paper (coated in reams) 969,90 982,74 967,48 938,24

Papel A-4(cut size) / A-4 Paper (cut size) 1192,90 1211,10 1186,58 1140,55

Papel-jornal* / Newsprint* 693,82 703,65 692,08 672,07

Kraftliner / Kraftliner 777,38 777,51 749,23 705,44

Miolo / Fluting 621,08 605,78 569,18 522,51

Testliner 2 / Testliner 2 676,92 661,12 625,31 583,74

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

Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11 Nov/11 Nov/11 Dez/11 Dec/11

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

697,75 698,97 700,20 703,69

Papel Ctd WF (couchê em resmas) 
Ctd WF Paper (coated in reams) 711,74 712,16 714,12 715,65

Papel A-4 (cut size) / A-4 Paper (cut size) 875,38 877,64 875,84 869,91

Papel jornal* / Newsprint 509,15 509,90 510,84 512,62

Kraftliner / Kraftliner 570,43 563,47 553,00 538,03

Miolo / Fluting 455,71 439,08 420,06 398,47

Testliner 2 / Testliner 2 496,69 479,15 461,49 445,19

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

Set/11 Sep/11 Out/11 Oct/11 Nov/11 Nov/11 Dez/11 Dec/11

Aparas marrons
Brown material (corrugated)

US$ 201,48
€ 147,84

US$ 190,68
€ 138,23

US$ 165,73
€ 122,28

US$ 144,95
€ 110,55

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

US$ 232,95
€ 170,93

US$ 225,35
€ 163,36

US$ 198,73
€ 146,63

US$ 172,86
€ 131,81

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

Out/11 Oct/11 Nov/11 Nov/11 Dez/11 Dec/11

Venda 
doméstica
Domestic 
sales

Preço-lista
 List price

Mínimo/Minimum 788 737 665

Médio/Average 810 744 699

Máximo/Maximum 850 750 760

Cliente médio
Medium-size 
client

Mínimo/Minimum 690 642 586

Médio/Average 703 651 591

Máximo/Maximum 710 664 599

Cliente grande
Large-size 
client

Mínimo/Minimum 730 693 625

Médio/Average 735 712 677

Máximo/Maximum 741 730 730

Venda externa
External sales 551 528 495

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.

estamos diante de um novo ciclo de 

queda de preços da celulose causado pe-

las perspectivas de aumento da capaci-

dade de produção acima do crescimen-

to da demanda nos próximos três anos.

o euro tendeu a valorizar-se em relação 

ao dólar no primeiro semestre de 2011, sen-

do que no segundo semestre ocorreu o con-

trário. em parte, como consequência dessa 

oscilação cambial, os preços em dólares dos 

papéis de imprimir e escrever na europa subi-

ram no primeiro semestre e caíram no segundo. 

os preços lista mínimos praticados nas ven-

das de celulose de fibra curta do tipo seca 

dentro do brasil seguiram as tendências das 

cotações na europa, mas com atraso nas que-

das no segundo semestre. observa-se claramen-

te no Gráfico 2 que, para os clientes médios, 

também houve queda de preços em dólares 

da tonelada de BHKP no Brasil no segundo se-

mestre de 2011, pagando menos do que na 

europa, mas acima do que pagam os chineses.

MerCaDO InternaCIOnal

europa

o preço médio da tonelada de celulose de 

fibra longa (NBSKP) na Europa passou de US$ 

949 em janeiro de 2011 para US$ 1.019 em ju-

nho e caiu para US$ 837 em dezembro de 2011. 

Houve, portanto, aumento de 7,4% de janeiro a 

junho e queda de 17,9% de julho a dezembro 

de 2011. na primeira semana de 2011, o pre-

ço da tonelada de NBSKP na Europa foi de US$ 

948 e iniciou janeiro de 2012 cotado a US$ 829. 

Para a tonelada de celulose de fibra cur-

ta, o preço médio em janeiro de 2011 foi 

de US$ 849, atingindo US$ 875 em junho 

e caindo para US$ 650 em dezembro. Na 

primeira semana de janeiro de 2011, a to-

nelada de BHKP foi cotada a US$ 848,50 

na europa, e na primeira semana de 2012 

o valor estava em US$ 649. Observe que 

em um ano o preço da tonelada de BHKP 

caiu US$ 200 frente à queda de quase 

US$ 120 no preço da tonelada de NBSKP. 
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eUa

A queda de preços da tonelada de NBSKP nos 

estados unidos é menos intensa do que na eu-

ropa, em parte devido ao melhor desempenho 

econômico norte-americano no segundo semes-

tre de 2011 em comparação à união europeia 

considerada em conjunto. Na primeira semana 

de 2011, o preço da tonelada de NBSKP nos 

Estados Unidos foi de US$ 962, e, na primeira 

semana de janeiro de 2012, esse preço foi de 

US$ 888, ou seja, com queda de US$ 74 na aná-

lise ponta a ponta em um ano, frente à queda 

de US$ 120 por tonelada de NBSKP na Europa.

China

Conforme se observa no Gráfico 2, os chineses 

têm-se pautado por pagar preços da tonelada de 

BHKP abaixo dos praticados na Europa e no Brasil. 

O ciclo atual de baixa de preços da celulo-

se já era esperado ocorrer, no mais tardar em 

2012, mas foi antecipado pelas práticas dos 

chineses de conterem compras e trabalhar com 

estoques mínimos, e colocar em funcionamen-

to fábricas de polpas baseadas em produtos 

outros do que madeira, como o bambu, por 

exemplo. Desde meados de 2010, os chineses 

têm-se pautado por queda dos preços da celu-

lose, antecipando em um ano o início do ciclo 

de baixa que vigoraria nos outros mercados.

No início de 2012, segundo a Foex, houve pe-

quena elevação do preço da BHKP na China devi-

do às compras feitas em dezembro e à perspectiva 

de fechamento de fábricas que utilizam bambu.

MerCaDO naCIOnal

Polpas

Observa-se no Gráfico 2 que as vendas de ce-

lulose de fibra curta do tipo seca no mercado do-

méstico também têm tendência de queda de pre-

ços no segundo semestre de 2011. essas quedas, 

no entanto, são menores do que na europa. entre 

junho e dezembro de 2011, o preço da tonelada 

de BHKP na Europa caiu US$ 225, enquanto o 

preço lista mínimo pago pelo consumidor brasi-

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

Ago/11
Aug/11

Set/11
Sep/11

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Cut size 2.358 2.362 2.372 2.351 2.337

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 3.159 3.159 3.128 3.128 3.128

tríplex 3.576 3.576 3.520 3.520 3.520

sólido/solid 4.325 4.325 4.256 4.256 4.256

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.049 3.049 3.018 3.018 3.018

tríplex 3.454 3.454 3.400 3.400 3.400

sólido/solid 4.204 4.204 4.137 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 2.402 2.355 2.358 2.350 2.342

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

Cut size 3.019 3.024 3.037 3.011 2.993

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 4.045 4.045 4.005 4.005 4.005

tríplex 4.579 4.579 4.507 4.507 4.507

sólido/solid 5.539 5.539 5.450 5.450 5.450

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.904 3.904 3.865 3.865 3.865

tríplex 4.423 4.423 4.354 4.354 4.354

sólido/solid 5.384 5.384 5.297 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 3.075 3.016 3.020 3.009 2.998

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

Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11 Dez/11  Dec/11

Venda doméstica
Domestic sales

Preço-lista /List price 775 750 700 650

Cliente médio 
Medium-size client 725 700 650 600

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

Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11 Dec/11  Dez/11

Miolo  
(R$ por tonelada) 

Fluting   
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.230 1.164 1.148 1.148

Médio/Average 1.340 1.194 1.189 1.170

Máximo/Maximum 1.450 1.230 1.230 1.188

Capa  reciclada (R$ 
por tonelada)

 Recycled liner 
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.394 1.246 1.230 1.230

Médio/Average 1.457 1.320 1.312 1.283

Máximo/Maximum 1.520 1.394 1.394 1.337

Testliner 
(R$ por tonelada)

Testliner  
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.615 1.632 1.632 1.583

Médio/Average 1.743 1.751 1.751 1.726

Máximo/Maximum 1.870 1.870 1.870 1.870

Kraftliner 
(R$ por tonelada) 

Kraftliner
(R$ per tonne)

Mínimo/Minimum 1.751 1.760 1.707 1.707

Médio/Average 1.813 1.833 1.799 1.799

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

Set/11  Sep/11 Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11 Dez/11  Dec/11

Exportação 
(US$ por tonelada) 

Export  
(US$ per ton)

Mínimo/Minimum 449 489 592 552

Médio/Average 631 660 670 678

Máximo/Maximum 812 840 840 840

Importação (US$ 
por tonelada)  
Imports  (US$ 

per ton)

Mínimo/Minimum 644 828 901 650

Médio/Average 736 828 901 650

Máximo/Maximum 827 828 901 650

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

Out/11  Oct/11 Nov/11  Nov/11 Dez/11  Dec/11

Offset cortado  
em folhas 

Offset cutted  
in sheets

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

Preço Médio/Average price 3,48 3,48 3,76

Preço Máximo/Maximum price 3,84 3,84 4,66

Cuchê  
Coated

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

Preço Médio/Average price 3,47 3,47 3,44

Preço Máximo/Maximum price 3,60 3,60 3,54

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 Novembro 2011 / November 2011 Dezembro 2011 / December 2011

Tipo
Grade

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

Aparas brancas
White recycled 
material

1 800 967 1.150 800 967 1.150

2 480 667 800 480 667 800

4 300 414 550 300 413 550

Aparas marrons 
(ondulado)
Brown materials 
(corrugated)

1 270 338 380 270 335 380

2 190 308 350 190 300 350

3 150 243 300 150 237 300

Jornal / Newsprint 180 293 360 180 287 340

Cartolina
Folding Board

1 290 300 310 290 300 400

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)

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

Novembro/11 November/11 104.020 500.000 208,04

Dezembro/11 December/11 145.339 573.560 253,40
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).

leiro caiu US$ 212 por tonelada de BHKP e o valor 

mínimo para o cliente médio baixou US$ 200 por 

tonelada de BHKP. Consequentemente, os preços 

vigentes no brasil estão um pouco acima dos vi-

gentes na Europa para a BHKP. Por exemplo, em 

dezembro de 2011, o preço médio da tonelada de 

BHKP na Europa foi de US$ 650 (Tabela 1) e o pre-

ço lista mínimo pago pelo consumidor nacional 

foi de US$ 665 por tonelada de BHKP (Tabela 9).

a indústria papeleira do brasil paga mais caro 

pela celulose do que os chineses. observa-se 

na Tabela 9 que o menor valor pago pela tone-

lada de BHKP pelo cliente médio em dezembro 

de 2011 foi de US$ 586, e os chineses paga-

ram US$ 561 por tonelada de BHKP (Tabela 5).

Papéis

observou-se, em dezembro, ligeira queda dos pre-

ços médios em reais dos papéis cut size, offset, mio-

lo, capa reciclada e testliner nas vendas das indús-

trias a grandes consumidores (Tabelas 11, 12 e 13). 

nas vendas de distribuidores a copiadoras e 

gráficas (Tabela 14) ocorreram, em dezembro pas-

sado, aumento do preço de papel offset cortado 

em folhas e queda dos preços dos papéis cuchê.

aparas

em dezembro passado ocorreram poucas al-

terações nos preços das aparas negociadas no 

mercado de São Paulo (Tabela 16). O maior des-

taque foi a queda do preço das aparas de jornais 

(2% em relação à cotação média de novembro).
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As empresas mais 
reconhecidas pelos clientes
Em cada empresa, um desafio, uma conquista, uma história. Em 12 categorias, nove grandes empresas – que são 
verdadeiros Destaques do Setor no prêmio concedido pela ABTCP há 11 anos – mostram partes das realizações que as 
levaram à conquista merecida.

Grandes não por conta do tamanho, mas sim porque fazem a diferença e levam visibilidade ao setor de celulose e papel, 
as vencedoras do prêmio no ano passado contam, principalmente, com profissionais dedicados e apaixonados pelo que 
fazem por trás de cada processo produtivo, seja fabricante, seja fornecedor.

Do plantio à fabricação da celulose; da produção do papel à distribuição do produto final; do Brasil para todos os 
mercados mundiais, cada qual com sua contribuição. Juntas, as empresas eleitas representam cada parte do processo 
produtivo de um setor integrado, maduro, referência mundial na produção de celulose, com ações de sustentabilidade e 
desenvolvimento florestal, entre outras iniciativas de responsabilidade social para a indústria nacional.

Com vocês, as vencedoras eleitas pelos clientes e pela Comissão Julgadora do Prêmio em sua 11.ª edição! 

Destaques do Setor
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Destaques do Setor

Se enxergássemos as empresas como times de fu-
tebol, a premissa de que “não se mexe em time 
que está ganhando” estaria totalmente fora de 

contexto. Pelo contrário, é justamente nesse momen-
to que as empresas reavaliam suas táticas – ou, pelo 
menos, deveriam fazê-lo, a começar pelo seu meio de 
campo, ou seja, a equipe de atendimento, responsável 
por construir as boas jogadas desde o início da partida.

Isso acontece até nas empresas mais tradicionais, 
como é o caso da Albany International. Há 116 anos no 
mercado global e há 36 no do Brasil, líder em ambos, 
o “cuidado” com o cliente vem sendo explorado como 
um dos mais importantes diferenciais dessa fabricante 
de tecidos técnicos para máquinas de celulose e papel, 
vencedora do Prêmio Destaques do Setor na última edi-
ção na categoria Fabricante de Vestimentas. 

Trata-se de uma conquista que tem se confirmado em 
outras sete edições anteriores da premiação, com votos 
de ninguém mais, ninguém menos que seus próprios 
clientes. Para Elídio Frias, diretor de Marketing da em-
presa na América do Sul, a vitória consecutiva da Albany 
como Destaque do Setor só vem a confirmar os esforços 
que a empresa realiza a cada ano, investindo na capa-

“A Albany investe 
na capacitação 
de seus 
colaboradores 
para que os 
produtos e 
os serviços 
oferecidos pela 
companhia não 
só acompanhem 
as necessidades 
atuais do 
mercado, mas 
também estejam 
sempre um 
passo à frente 
da demanda do 
cliente”, frisa 
Elidio Frias

AlbAny Fabricante de Vestimentas — Albany International

A tática do jogo
Um passo à frente da demanda do cliente – a excelência no atendimento – é premissa básica 
para a Albany International garantir sua vitória no mercado de papel e celulose
  
Por Thais Santi

citação de seus colaboradores, para que os produtos e 
os serviços oferecidos não só acompanhem as necessi-
dades atuais do mercado, mas também estejam sempre 
um passo à frente da demanda do cliente. 

Por ser uma empresa global, toda a equipe técnica 
– que atualmente soma cerca de 30 profissionais aten-
dendo em todo o território nacional – já realizou treina-
mento em outras unidades fora do Brasil. “Esses treina-
mentos são importantes não apenas para a empresa, 
mas também para os clientes, que buscam na Albany 
uma parceira para a realização de análises complexas e 
soluções para as mais diversas dificuldades”, afirma o 
diretor de Marketing.

Para isso, dentro de todo o processo de atendimento, 
após a comercialização, a instalação e o treinamento 
oferecidos aos clientes, seus técnicos e engenheiros dão 
continuidade ao trabalho, fazendo visitas periódicas em 
todos os clientes para acompanhar o processo produti-
vo. Nessa etapa, todos os benefícios proporcionados pela 
instalação de seus produtos são analisados, mensurados 
e justificados por relatórios entregues aos clientes. 

Vitória certa, satisfação garantida! 
Como saber se isso é suficiente para o cliente? Além 

do investimento em capacitação, a prática da pesqui-
sa de satisfação, realizada sistematicamente por uma 
consultoria externa especializada no setor de celulose 
e papel há cerca de sete anos, foi mais uma ação que 
trouxe resultados para a empresa. 

Em uma primeira etapa, a diretoria seleciona os en-
trevistados para não haver influência da equipe de ven-
das. Em seguida, a consultoria aborda essas empresas e 
realiza uma comparação entre a Albany e seus demais 
concorrentes com relação à qualidade dos produtos, as-
sistência técnica, acesso às pessoas, prazo de entrega e 
qualidade do atendimento, entre vários outros atributos.  
A partir do resultado, parte-se para um plano de ação. 
“Felizmente, nessa última pesquisa, as notas que obtive-
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mos foram tão positivas que a própria consultoria recomendou ampliar 
o intervalo até a próxima edição, em três anos”, conta Frias. Segundo o 
profissional, a pesquisa é tratada com tal seriedade, que a empresa criou 
um banco de dados com base nos pontos a serem melhorados e nas 
ações estabelecidas para mitigar certos erros nos processos. “Um dos 
pontos que trabalhamos foi exatamente a frequência de visitas às fábri-
cas”, esclarece. Para Frias, é essa postura que tem garantido um market 
share maior que 45% nesse segmento de mercado. 

Um drible estratégico 
Como todo bom time, o desempenho em campo também é deter-

minado pelas jogadas diferenciadas. Surpreendendo seu público, 
outra estratégia que conquistou muitas empresas atendidas pela 
fabricante de vestimentas foi uma “certa equipe” criada em 2010. 
Denominado Process Analysis Group (PAG) ou Grupo de Análise de 
Processos, trata-se de um time composto por sete profissionais, entre 
os quais dois consultores exclusivos altamente especializados para 
atender aos casos mais delicados, que exigem dedicação integral.  
“Coordenado por Leandro Gonzaga, a equipe, quando recebe um cha-
mado, mesmo que não seja necessariamente um problema em um dos 
produtos da Albany, realiza todos os procedimentos de diagnóstico 
através de ferramenta patenteada pela própria empresa para análise 
da dificuldade apontada”, explica.

A ferramenta, mais conhecida como Cluster Analysis Tool (CAT), além 
de realizar essa avaliação, permite identificar ganhos com as vestimentas, 
quantificando itens como redução de vapor, passes, velocidade/produção, 
retenção, lisura da folha e consumo de químicos, entre outros.

Um case de sucesso do Grupo PAG
Um cliente convivia com algumas dificuldades na máquina que re-

duzia a eficiência de produção. A Albany, através do PAG, propôs um 
amplo estudo na tentativa de identificar a causa da perda de eficiência 
de produção, com a avaliação de diversos pontos:

1) condicionamento das telas e feltros, com análise dos balanços de 
água e atuação dos elementos condicionantes, como posicionamento e 
condições de trabalho dos chuveiros (pressão, vazão, temperatura, etc.);

2) sistema de vácuo da seção de formação e prensagem (verificação 
da disponibilidade de vácuo nos diversos pontos e também da condição 
de operação das bombas de vácuo);

3) máquina como um todo (auditoria realizada desde o preparo de 
massa até a enroladeira, realizada por pessoas experientes – papeleiros);

4) pulsação no approach flow e vibração na seção de formação 
e prensagem (para identificação de fontes geradoras de variações 
no processo);

5) processo da máquina com o CAT (para identificação de possíveis 
correlações entre as diversas variáveis do processo da máquina);

6) seção de secagem (análise dinâmica para identificação de 
melhorias e dificuldades relacionadas a secagem da folha e pas-
sagem de ponta).

O trabalho todo, que teve a duração de duas semanas, contou 
com a participação exclusiva de sete especialistas da Albany intei-
ramente envolvidos na análise. Nesse período, foram realizados os 
estudos e os levantamentos mencionados, bem como reuniões indi-
viduais dos especialistas com o cliente e discussões com todas as 
pessoas envolvidas nos processos. 

Como resultado, um relatório final foi entregue com o parecer 
sobre as várias oportunidades de melhorias encontradas em todo o 
processo produtivo da máquina em questão. Esse relatório contem-
plou ainda uma proposta para testes com o objetivo de verificar as 
hipóteses levantadas nos estudos. 

Cerca de 90% das medidas sugeridas foram implantadas, com au-
mento da eficiência de produção de 5% até o momento. “Trata-se de 
um processo contínuo em fase de aplicação, mas que deverá elevar 
ainda mais esse número”, finaliza o executivo.       
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Equipe técnica durante um dos treinamentos realizados pela empresa. 
A excelência no atendimento é premissa básica para a Albany

Momento Técnico

Para complementar as ações de relacionamento com o clien-
te, a empresa publica e distribui, semestralmente, o periódico 
Momento Técnico. Trata-se de uma publicação composta por ar-
tigos técnicos com o objetivo de educar e auxiliar as indústrias 
de celulose e papel em sua rotina diária. Também traduzido para 
o espanhol, o periódico é enviado aos clientes dos demais países 
da América do Sul.

“Acredito que a informação técnica de qualidade é uma das 
preocupações não só da Albany, como também de todo o setor. 
Por isso, temos a grata satisfação de saber que muitas empre-
sas usam esse material não só como uma ferramenta infor-
mativa, mas também para dar treinamentos internos às suas 
equipes”, destaca Frias.              
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Destaques do Setor

Agora será possível ir ainda além. A sigla 

ROE, que significa em inglês Return on 

Environment – ou Retorno sobre o Am-

biente –, é um método que tende a se tornar bas-

tante usual entre as empresas que interagem com 

a natureza e desejam mensurar seus resultados 

em sustentabilidade. (Veja box)

“O conceito é relativamente novo no mercado, 

mas promissor”, afirma Paulo Lemos, diretor de 

Vendas da Buckman, fabricante de especialidades 

químicas com foco na indústria de papel e celulo-

se. A empresa, vencedora do Destaques do Setor 

na categoria Fabricante de Produtos Químicos, 

Buckman Fabricante de Produtos Químicos 

O que é ROE?
Empresa aplica novo conceito para mensurar resultados em sustentabilidade de seus clientes
  
Por Thais Santi

vem trabalhando na difusão desse recurso para 

o setor, conforme conta Lemos, mas já tem rea-

lizado um bom trabalho em Return on Investment 

(ROI) – ou Retorno sobre o Investimento –, índice 

bastante conhecido que identifica e quantifica mo-

netariamente o retorno obtido com o investimento 

realizado na aquisição de produtos e serviços. 

Foi a necessidade de inovação que levou a Bu-

ckman a fazer uso da ferramenta ROE com seus 

clientes para mensurar o valor das ações ambien-

tais por eles aplicadas em suas atividades. A prin-

cipal finalidade dos projetos de ROE é quantificar 

os recursos naturais ou energia economizados 

Diagrama no 
formato espinha 
de peixe, que serve 
como ferramenta 
para compreender 
os processos, 
apresentando 
os principais 
elementos a 
considerar no 
cálculo do ROE
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pela empresa e converter o máximo possível des-

ses parâmetros em redução da emissão de CO2. 

Através da nova mensuração, esses ganhos 

poderão ser expressos e contabilizados na pega-

da de carbono, por exemplo. Lemos explica que 

a empresa, através do ROE, tem por objetivo au-

xiliar os clientes a identificar oportunidades de 

melhorias que possam ocasionar, principalmen-

te, redução, reciclo ou reúso de recursos naturais 

e energia, fundamentais para o processo produ-

tivo da indústria de papel e celulose. 

Ferramentas de avaliação específicas serão 

utilizadas para calcular esses ganhos, que se-

rão reportados periodicamente durante toda a 

evolução dos projetos. Nesse caso, poderão ser 

analisados, para citar os itens mais comuns, os 

consumos de energia elétrica, água, vapor, in-

sumos diversos para a produção e combustíveis, 

bem como vazões e qualidade dos efluentes lí-

quidos e outras emissões para ar e solo. “Essas 

avaliações podem ser feitas durante a discussão 

da implantação de novos sistemas ou mesmo na 

busca da melhoria contínua de processos exis-

tentes”, acrescenta.

O conceito promete trazer benefícios para to-

dos. O primeiro é a maior integração entre as 

equipes da empresa e os clientes na busca de 

soluções criativas para problemas complexos. O 

uso de equipes multidisciplinares e com habili-

dades complementares enriquece o processo de 

compartilhamento de conhecimento. 

A elaboração de uma lista de projetos alinha-

dos com os objetivos ambientais dos clientes e as 

discussões de viabilidade de implantação permi-

tem obter um rico portfólio de iniciativas que, se 

implementadas, podem gerar um expressivo ga-

nho ambiental (ROE) e também financeiro (ROI). 

“Muitos desses projetos têm por objetivo a 

redução do impacto ambiental das operações 

de nossos clientes, e a comunidade ganha tam-

bém com isso. Em muitos casos, faz-se necessá-

rio o desenvolvimento de produtos químicos ou 

aplicações de novas tecnologias ‘mais verdes’, 

exemplifica Lemos.

Expectativas e desafios

Por que, então, o ROE já não se tornou comum entre 

as empresas? Para Lemos, trata-se de uma mudança de 

cultura e de “uma nova forma de enxergar o mesmo”. 

Ele destaca: “Praticar é a melhor forma de aprender 

e perceber o benefício deste trabalho. Em nossas re-

lações com os mais altos níveis executivos de nossos 

clientes, é claro o alinhamento entre nossa proposta e 

seus objetivos de sustentabilidade e do longo prazo”. 

O diretor da Buckman ainda complementa que a 

empresa tem recebido muito apoio à ideia e que atual-

mente está em fase de implementação do conceito do 

ROE. Por enquanto, a companhia tem realizado apre-

sentações sobre a ferramenta em reuniões, pequenas 

palestras e, mais recentemente, durante o 1º Simpósio 

Latino-Americano de Papel para Embalagem, realizado 

em 2011 durante o 44.º Congresso Internacional de 

Celulose e Papel da ABTCP.

Lemos acredita que todo processo de conscientiza-

ção é complexo e lento. Entender os conceitos que es-

tão ligados à iniciativa, sua importância e os benefícios 

gerados para as empresas, seus funcionários e a comu-

nidade em que estão inseridas, bem como o próprio 

planeta, leva tempo e exige dedicação e persistência. 

“Felizmente, as discussões sobre sustentabilidade têm 

se intensificado e produzido maior engajamento da so-

ciedade, criando maior abertura para o debate e a acei-

tação de novas ideias”, finaliza.       

ROE

Idealizada pela necessidade de demonstrar 

qualificação para os denominados Business Sus-

tainability Indexes das bolsas de valores ame-

ricana (Dow Jones) e brasileira (Bovespa), entre 

outras, a ferramenta ganhou espaço primeira-

mente nos mercados internacionais. Em paralelo, 

surgiram importantes premiações promovidas por 

entidades para valorizar ações ambientais das 

empresas e, entre as premiadas pelos resultados 

do Return on Environment (ou similar), a GE é 

uma das pioneiras em economia do consumo de 

água, com o sistema Infrastructure Water & Pro-

cess Technologies.
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Quando o assunto é desenvolvimento flores-

tal, o Brasil sai na frente de muitas empre-

sas estrangeiras, figurando como referência 

nesse mercado. Mas o que realmente distingue o 

trabalho que se faz no País do realizado nas demais 

regiões do mundo? 

Para Aires Galhardo, que hoje está à frente da di-

reção florestal da Fibria, a maior produtora de celu-

lose branqueada de fibra curta de mercado do mun-

do – e ganhadora do Prêmio Destaques do Setor nas 

categorias Desenvolvimento Florestal e Fabricante 

de Celulose de Mercado –, há uma resposta: “As 

florestas plantadas do setor brasileiro de celulose 

e papel, que hoje somam 2,2 milhões de hectares, 

são diferenciadas porque têm um ciclo rápido de 

crescimento e apresentam excelentes níveis de pro-

Aires Galhardo: “A 
produção de celulose 
de eucalipto consiste 
no investimento 
em florestas 
plantadas como 
fonte renovável e 
sustentável de vida 
com o objetivo de 
produzir riqueza 
e crescimento 
econômico, 
promovendo 
desenvolvimento 
humano e social, 
além de garantir 
a conservação 
ambiental”

Fibria Desenvolvimento Florestal/Celulose de Mercado

Estratégia Sustentável
Excelência operacional, qualidade florestal e capacidade produtiva: os diferenciais do Brasil no 
desenvolvimento florestal como base da celulose de mercado
  
Por Thais Santi

dutividade. O seu grande diferencial, porém, está na 

integração da sustentabilidade com a estratégia de 

negócio”, explica Galhardo. 

Hoje, no Brasil, 100% da celulose utilizada como 

matéria-prima para a produção de papel e embala-

gens tem origem em florestas plantadas. Por serem 

recursos naturais renováveis que absorvem carbono 

da atmosfera, os plantios florestais evitam o desma-

tamento, uma vez que são realizados principalmente 

em áreas degradadas, e atuam com fixação de mão 

de obra no campo. 

“Nesse contexto, a gestão sustentável de recur-

sos naturais, como solo e água, a conservação da 

biodiversidade e o desenvolvimento social de re-

giões em que atuamos são prioridade estratégica 

para as empresas do setor”, afirma Galhardo. Em 

seu histórico, outros fatores contribuíram para o su-

cesso vivenciado hoje pelo setor de base florestal.  

O fato de a perenidade do negócio estar diretamente 

associada à qualidade do meio ambiente levou os 

demais parceiros atuantes nessa cadeia produtiva a 

buscarem a integração natural de pessoas, recursos 

naturais e desempenho econômico. Esse processo 

vem sendo realizado há vários anos, com maior ên-

fase nas últimas quatro décadas.

Somente a Fibria – fruto da fusão entre as gi-

gantes Aracruz e Votorantim, realizada em 2008 

– soma 40 anos de investimentos em desenvol-

vimento tecnológico, contando com mais de 1 

bilhão de árvores plantadas, conforme suas esti-

mativas. O diretor acrescenta outro fator relevan-

te que auxilia na compreensão da questão levan-

tada e destaca o País no cenário internacional.  

“Por trás desse desenvolvimento, a formação de mão 

de obra também recebeu importantes investimentos 

do setor privado para aprofundar seus conhecimen-
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tos em melhoramento genético e em técnicas de sil-

vicultura, além de mão de obra técnica especializada 

e qualificada”, pontua Galhardo.

Para elucidar ainda mais essa situação, Galhardo 

aponta a empresa como exemplo, com seus esforços 

em tecnologias de processos na busca pela excelên-

cia operacional e desempenho socioambiental. Se-

gundo ele, avanços significativos foram alcançados 

pela empresa nas áreas de Melhoramento Genético, 

Solos e Manejo, Proteção Florestal e Tecnologias para 

Sustentabilidade Ambiental. O resultado, afirma Ga-

lhardo, deve-se, em boa parcela, ao alinhamento dos 

trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento da Fibria, 

traduzido em um Plano Diretor para Obtenção de 

Materiais Genéticos Superiores, que estabelece a es-

tratégia e as principais metas em tecnologia florestal 

para os próximos 20 anos.

Desafios e conquistas

Entre as principais conquistas em desenvolvimento 

florestal destacam-se os estudos sobre a relação água–

eucalipto, que ganharam força em 2011 com o início 

do funcionamento de uma nova e equipada microbacia 

hidrográfica experimental em Aracruz (ES). Além disso, 

foram desenvolvidos estudos para ampliação da base 

florestal com foco no aumento da produção de bio-

massa para diversos usos, inclusive energético.

Entre os projetos de inovação com resultados mais 

relevantes, vale citar a aditivação do processo de 

cozimento da madeira, que ocasionou significativa 

redução do custo variável pelo menor consumo de 

insumos, matéria-prima e licor de cozimento, contri-

buindo, assim, para a sustentabilidade do processo. 

A companhia ainda tem realizado outros impor-

tantes trabalhos, como a biorrefinaria, voltada para 

novas tecnologias na área de bioenergia que possam 

ampliar o valor da biomassa de eucalipto.

Os trabalhos de desenvolvimento de produtos 

continuaram focados na modificação e no uso apli-

cação da celulose para a fabricação de papel e no 

desenvolvimento de outras aplicações para a celu-

lose, como em fibrocimento. Nesse caso, a fibra de 

celulose pode substituir o asbesto (tipo de mineral 

natural, também conhecido como amianto) por meio 

de tecnologia específica.
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Base florestal em Aracruz (ES). Entre os ganhos conquistados pela Fibria em 2011, destacam-se os 
estudos sobre a relação água-eucalipto, com o início do funcionamento de uma nova e equipada 
microbacia hidrográfica experimental na região

Vale saber...

... que o banco de dados de biodiversidade da Fibria acumula hoje 540 

espécies de aves na Unidade Aracruz, incluindo 74 espécies ameaçadas. 

Foi comprovada, ainda, a funcionalidade do corredor de eucalipto para as 

florestais da avifauna, mesmo com limpeza de forma intercalada de 60% 

do sub-bosque (vegetação que cresce sob as árvores altas) nas entrelinhas 

de plantio. Foram realizadas análises utilizando conceitos e ferramentas de 

ecologia da paisagem, gerando importantes recomendações de ajustes no 

manejo florestal da Unidade Aracruz.

Também vale destacar as ações para o controle de pragas e doenças, re-

forçadas com o diagnóstico de todos os viveiros da empresa, o que resultou 

em recomendações técnicas para a melhoria dos processos e das estrutu-

ras. A empresa formulou ainda um protocolo para a avaliação precoce da 

resistência à ferrugem e produziu manual com recomendações relativas ao 

percevejo bronzeado do eucalipto: detecção, monitoramento e combate. 

“Outro grande desafio será o ganho – que estima-

mos entre 2% a 6% – no rendimento médio anual de 

celulose (medido pelo volume em tonelada de celulose 

produzido em 1 hectare de plantio), conforme a unidade 

de operação, com a utilização de novos clones para os 

plantios operacionais”, acrescenta o diretor florestal. 
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Do filtro de café ao móvel de casa, mui-

tas vezes não nos damos conta de 

como e quanto o papel está presente 

em nosso cotidiano. Pode até acontecer de nem 

acreditarmos que esse ou aquele produto seja 

produzido com papel: são cores, texturas e apli-

cações das mais inusitadas às mais criativas.  

São justamente esses papéis, diferenciados – 

ou, como o próprio mercado denomina, “espe-

ciais” – que hoje representam cerca de 4,3% 

da produção total de papel nacional. Trata-se 

de um mercado de produtos de alto valor agre-

gado, com boas expectativas de crescimento.  

Para o diretor comercial da MD Papéis, ganhadora 

do Prêmio Destaques do Setor ABTCP na categoria 

Tadeu Souza: 
“A principal 
estratégia da MD 
Papéis é reinvestir 
permanentemente 
seus lucros em 
projetos de 
expansão, seja por 
meio de crescimento 
orgânico, aquisições 
ou alianças 
estratégicas”

MD PaPéis Fabricante de Papéis Especiais

Mais que especial
Líder do mercado de papéis especiais investe em produtos diferenciados em segmentos específi-
cos para garantir competitividade
  
Por Thais Santi

Papéis Especiais, Tadeu Souza, isso se deve ao fato 

de os papéis especiais serem utilizados em produ-

tos ligados ao crescimento do poder aquisitivo e ao 

desenvolvimento social. “É isso que nos motiva a 

prosseguir com os investimentos nesse mercado.”

Nos últimos anos, a MD Papéis – aliás, vencedo-

ra do Destaques do Setor ABTCP nas três últimas 

edições do prêmio – dedicou-se ao atendimento de 

mercados específicos, fabricando produtos diferen-

ciados, com características especiais e de alto valor 

agregado. Ao comentar a trajetória empresarial, 

Souza lembra que inicialmente os clientes eram 

poucos, com pequenos volumes, e foi exatamente 

a evolução desses mercados que desafiou a empre-

sa a se voltar cada vez mais ao fornecimento e ao 

atendimento diferenciados. 

Hoje, a MD Papéis produz papéis destinados a 

diversos segmentos, como laminados decorativos, 

fitas de borda, fitas crepe, filtrantes e papéis base 

para siliconização, entre outros. “Por serem direcio-

nados a áreas distintas, todos têm grande procura”, 

ressalta o diretor da companhia. A declaração é 

confirmada pela extensa carteira de clientes: 1.400 

somente no Brasil, além dos presentes no exterior, 

em mais de 40 países, atendidos por três unidades 

produtoras de papéis especiais e cartões, com capa-

cidade instalada de 187 mil toneladas/ano.

Inovação estratégica 

Não foi apenas a segmentação que fez da em-

presa uma referência em papéis especiais. Para 

garantir sua competitividade no mercado, a MD 

Papéis desenvolve estudos de mercado para ava-

liar as demandas das mais diferentes áreas, como 

modo de manter atualizado seu portfólio de pro-

Divulg
Ação

Papéis para laminados decorativos de alta e baixa pressão, indicados principalmente para 
a produção de móveis, pisos e revestimentos. Os papéis especiais da MD são aplicados na 
camada decorativa desses painéis
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dutos e estar de acordo com as necessidades dos 

clientes e dos consumidores. 

Um de seus projetos, o Printkot DW, foi espe-

cialmente desenvolvido para a transformação de 

embalagens para fins frigoríficos em 2010; hoje, 

é um dos cases de sucesso da MD Papéis. “Resul-

tado de extenso desenvolvimento e tecnologia, 

o produto foi submetido a rigorosos testes que 

avaliam a manutenção da integridade da emba-

lagem, atendendo satisfatoriamente a todos os 

requisitos, mesmo quando submetido a condições 

desfavoráveis de armazenamento e exposição à 

umidade”, detalha Souza.

Já o Projeto Greasepel PCI envolveu o desen-

volvimento de papéis de embalagens flexíveis e 

resistente a gorduras. Com testes já em estágio 

avançado em diversas aplicações, a MD Papéis 

aplicou uma tecnologia inovadora desenvolvida em 

conjunto com uma empresa alemã especializada 

em aditivação de fibras celulósicas que confere aos 

papéis resistência a gorduras em níveis adequados 

para aplicação na linha fast food.

Além das constantes inovações em seu portfó-

lio de produtos, as preocupações da companhia 

também consistem em investir em otimizações 

relacionadas à infraestrutura para atender à 

demanda – positiva e crescente – do mercado. 

A exemplo disso, recentemente duas máquinas 

(MP4 e MP8) passaram por reformas em várias 

etapas com o objetivo de aumentar a oferta de 

papéis decorativos no mercado. 

Os investimentos contemplaram ainda a instala-

ção de equipamento Duo Shake, visando à melhoria 

na formação da folha, “o que garantiu um salto na 

qualidade do produto ofertado aos clientes”, desta-

ca Souza. Além disso, foi instalada a Central de Dis-

persão de Titânio, com o objetivo de aprimorar a lo-

gística de utilização desse insumo na produção dos 

papéis. “Esta é a nossa principal estratégia: rein-

vestir permanentemente os lucros em projetos de 

expansão, seja por meio de crescimento orgânico, 

aquisições ou alianças estratégicas.”     
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Filtrofé – papel crepado de altíssima pureza, composto de 
fibras de celulose e com características controladas, como 
quantidade de poros e resistência em úmido

Papel Liner para Autoadesivo – Adcraft – papel branco supercalandrado e semitransparente 
para aplicações como liner na confecção de etiquetas, filmes e fitas adesivas, indicado também 
para o processo de siliconização (base solvente, base aquosa e solventless)
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Diferentemente da frieza dos ambientes de traba-
lho prevista por alguns filmes de ficção científica 
sobre o século 21, as indústrias não se tornaram 

um “ambiente frio”, unicamente operado por robôs do-
tados de inteligência artificial. Tampouco as empresas 
automatizadas de hoje refletem o que apresentava Tem-
pos Modernos, filme de Charles Chaplin, com sua crítica 
à exploração das pessoas pelas indústrias.

Pelo contrário: o tempo passou, a tecnologia avan-
çou, a indústria se modernizou e a relação homem–má-
quina, hoje, não poderia ser mais sinérgica, ainda mais 
quando falamos de um mundo globalizado, em que a 
competitividade é fundamental para a sobrevivência 
das empresas nos principais mercados mundiais.

Justamente neste momento, quando cada detalhe faz 
a diferença, que a automação dos processos chega para 
garantir precisão no desempenho da produção e contri-
buir para o resultado final esperado. É com essa visão 
que empresas especializadas no assunto entram em 
cena, como a finlandesa Metso Automation, ganhadora 
do prêmio Destaques do Setor na categoria Automação.  

O sistema DNA 
Machine Monitoring 
de monitoramento 
online possibilita que a 
mesma informação seja 
compartilhada com os 
operadores das máquinas 
na sala de controle 
e os especialistas 
em manutenção, 
promovendo uma única 
interface entre os 
setores, o que torna o 
processo mais eficiente

Metso Automação

Automação à prova de ficção
Sucesso nos processos industriais, a automação tem comprovado a eficiência da 
relação homem–máquina 
  
Por Thais Santi

A empresa, que oferece ferramentas das mais simples 
às mais complexas, já bastante utilizadas pelo setor 
de papel e celulose, recentemente lançou um novo 
produto: o sistema DNA Machine Monitoring (veja 
box), que, através do monitoramento online, permite 
analisar todas as condições mecânicas das máquinas, 
fazendo parte da manutenção preditiva para detectar 
falhas em componentes como eixos e rolamentos, que 
precisam ser monitorados para possíveis reposições.  
“Essa nova solução em monitoramento de condições 
mecânicas incluem medições e análise de vibração em 
equipamentos rotativos como parte do sistema de au-
tomação. Tradicionalmente os monitoramentos da con-
dição e da operação ocorrem em sistemas separados”, 
explica Luiz Prestes, da área de Vendas e Aplicações da 
Metso South America, apontando um dos diferenciais 
do novo produto. Prestes acrescenta que esse sistema 
possibilita ainda que a mesma informação seja compar-
tilhada com os operadores das máquinas na sala de con-
trole e os especialistas em manutenção, promovendo 
uma única interface entre os setores, tornando, assim, 
o processo mais eficiente.

 O sistema na prática
Atualmente a Metso tem no Brasil dois desses siste-

mas em implantação no segmento de papel e celulose. 
Um deles está na Klabin, na unidade de Correia Pinto 
(SC), que está implantando o DNA Machine Monitoring 
integrado ao sistema de automação MetsoDNA. “Desde 
dezembro de 2010, a iniciativa possibilitou o processa-
mento das informações de forma inovadora e segura, 
aproveitando parte do parque instalado, além de reno-
var outras áreas, como Cozimento, Máquina de Papel 
e Linha de Recuperação, que não estavam integradas, 
assim como as de Utilidades e Linha de Fibras, operadas 
por um sistema da década de 1990, o qual foi substituí-
do pelo sistema Metso”, conta José Anderson Geremias, 
engenheiro de Projetos da Klabin. 
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Segundo ele, durante os últimos dez anos a empresa tem desenvol-
vido vários projetos de automação visando à atualização tecnológica e 
à otimização de seus processos. A partir de agora, com a possibilidade 
de implementação de novas tecnologias em um único sistema, “será 
possível a integração millwide de dados para a empresa ter uma rápida 
dinâmica de mercado na efetiva integração dos processos de negócios 
internos e externos à corporação”.

Fora do Brasil, existem outros sistemas instalados pela Metso. “Prin-
cipalmente na Europa já há indicativos de redução nas paradas não 
planejadas e aumento de disponibilidade e produção, diminuição do 
Tempo Médio entre Falhas (MTBF – Mean Time Between Failures) e 
Tempo Médio para Reparo (MTTR – Mean Time to Recover), permitindo 
diagnosticar problemas de operabilidade em uma fase precoce”, des-
taca o profissional da Metso, que também apresenta exemplos práticos 
de como o sistema funciona.

 
Exemplo 1: Em uma fábrica de papel com o sistema DNA Machine Mo-
nitoring instalado para monitoramento e análise de vibração de uma 
calandra, é possível encontrar as principais causas de vibração: 

•        rolos mal retificados;
•        desbalanceamento residual;
•        rolamentos ovalizados ou excêntricos; 
•        revestimentos (no caso de soft ou gloss calandra); 
•        trincas nos rolos; 
•       baixa camada dura dos rolos de ferro fundido coquilhado; 
•       rolos hidráulicos revestidos com cabeças falsas, e não de precisão. 

Outro benefício do sistema de monitoramento de vibração: utilizá-lo 
como ferramenta de manutenção preditiva. 

Exemplo 2: Adotando-se como outro exemplo um defeito na pista ex-
terna de um rolamento e cálculos baseados nas seguintes premissas, 
os custos de uma parada não programada x custos de uma parada 
programada são comparados: 

Custo das horas trabalhadas = 40 € (euros)/hora 
Receita da Produção = 5.650 €/hora 
 
Falha súbita Manutenção Preditiva
(parada não programada) (parada programada) 
 
Custo das horas trabalhadas Custo das horas trabalhadas 
4 (pessoas) x 8 (horas) x 40  2 (pessoas) x 4 (horas) x 40
(custo da hora) = 1.280 € (custo da hora) = 320 € 
1 rolamento novo = 370 € 1 rolamento novo = 370 € 
Custo da manutenção = 1.650 € Custo da manutenção = 690 €

Custo da parada de produção  Custo da parada de produção 
8 horas x 5650 = 45.200 € Não há perda de produção = 0 €

CUSTO TOTAL = 46.850 € CUSTO TOTAL = 690 € 
 

Portanto, a economia com manutenção preditiva para um 
defeito de rolamento será de 46.160 € (ou seja, 46.850 - 690) .

“Quando fazemos esse tipo de comparação, fica nítido 
o quanto o sistema de monitoramento de vibração pode 
auxiliar a manutenção preditiva e trazer economias para a 
indústria”, finaliza Prestes.

Metso DNA Machine Monitoring e a NR12

A automação não serve só para otimizar a produção, 

como também para prover maior segurança a seus ope-

radores. No setor de papel e celulose, então, a adoção 

de alguns processos inteiramente automatizados é ainda 

mais comum e, inclusive, exigida por lei.

De acordo com a NR 12, normativa que determina as 

questões de segurança do trabalho em processos indus-

triais, as zonas de perigo das máquinas e equipamentos 

devem dispor de sistema que garanta a segurança e a 

integridade física dos trabalhadores.

Segundo Prestes, esse novo sistema pode prover essa 

segurança, visto que todas as informações e o compor-

tamento dinâmico dos equipamentos podem ser visua-

lizados remotamente da sala de controle/operação, sem 

a necessidade de expor o ser humano à inspeção local 

no equipamento.                    

 

Divulg
ação

“Já existem indicativos de redução nas paradas não planejadas e aumento da 
disponibilidade e produção, diminuição do MTBF (Tempo médio entre falhas) 
e MTTR (tempo médio para reparo), permitindo diagnosticar problemas de 
operabilidade em uma fase precoce”, destaca Luiz Prestes, da Metso
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Responsável pelo atendimento aos grandes players 

do mercado, atualmente a Pöyry tem atuado em pro-

jetos que trarão no médio e no longo prazos grandes 

benefícios para toda a cadeia produtiva do setor em sua 

busca pela competitividade. (Conheça os principais tra-

balhos nas tabelas em destaque.)

Em uma breve avaliação do parque industrial 

nacional nos dias atuais, Carlos Alberto Farinha e 

Silva, vice-presidente da empresa, pontuou impor-

tantes aspectos que potencializam o Brasil como 

área produtora de papel e celulose. Para o execu-

tivo, a abertura e a melhoria dos modais de trans-

porte ferroviário e fluvial, facilitando a conexão 

com o interior (onde existe disponibilidade de ter-

ras com boas condições de produção), têm levado 

à tendência de migração das novas unidades para 

a parte interna e o Norte do País, com novos polos.  

“Essas condições têm atraído a atenção dos grandes 

grupos envolvidos no setor, tanto no Brasil como no 

exterior. Além disso, o desenvolvimento do mercado 

doméstico tem impulsionado o setor de papéis”, en-

fatiza Farinha e Silva. 

Vale, porém, mencionar que, diante da conjuntura 

mais recente do mercado econômico internacional, 

com o desencadeamento das diversas crises euro-

peias e norte-americanas e seus reflexos no mercado 

consumidor, o vice-presidente da Pöyry destaca que 

2012 exigirá certa atenção das empresas, apesar de 

todas essas vantagens. “Temos de acompanhar essa 

situação de perto, pois com certeza as decisões de 

prosseguimento para novos empreendimentos serão 

afetadas”, finaliza.

Pöyry Prestador de Serviços

Uma empresa por trás de 
grandes empresas
Por trás do desenvolvimento e execução dos projetos mais relevantes para o setor de papel e 
celulose no País, a Pöyry, empresa global de consultoria e engenharia, ganhadora do prêmio 
Destaques do Setor desta edição como melhor Prestadora de Serviços, prova a que veio e fala por 
si, ou melhor, através dos trabalhos desenvolvidos para seus clientes

Por Thais Santi

Projetos atendidos pela Pöyry 

1 - Aracruz (Fábricas A, B e C e Projeto PO 
2330)/Aracruz 
Serviços/produtos contratados: Linhas A e B – es-

tudos de pré-viabilidade e viabilidade, engenharia 

básica, engenharias de detalhamento completas/

Linha C – estudos de pré-viabilidade e viabilidade, 

engenharia básica, fornecimento de serviços de su-

primentos, diligenciamento, inspeção, fornecimento 

das instalações complementares de interconexão e 

plantas auxiliares BOP (Balance Of Plant) em regime 

de EPCM (Engineering, Procurement, Construction 

and Management) e serviços de comissionamento 

para suportar a nova linha de produção, denomina-

da Fiberline C. 

Prazo de desenvolvimento: de janeiro/2000 a 

outubro/2002.

Relevância do projeto: a Aracruz foi a primeira fábri-

ca de classe mundial no Brasil voltada para o mercado 

de exportação de celulose de eucalipto, posicionando-

se como líder no mercado global em 1978. Desde en-

tão, tem se mantido como referência de competitivida-

de para as novas instalações que se seguiram no Brasil 

e no mundo. Além desses projetos já mencionados, a 

Pöyry participou de uma série de projetos de melhoria, 

como o projeto de modernização. 

Aracruz Terminais (Portocel) 

Serviços/produtos contratados: projeto na área da 

engenharia civil – elaboração de projetos básicos, exe-

cutivos de estruturas de concreto, estruturas metálicas, 
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infraestrutura para a expansão do terminal – Fase I, 

localizado no município de Barra do Riacho (ES). 

Prazo de desenvolvimento: de agosto/2006 a feve-

reiro/2008.

Relevância do projeto: hoje a Portucel é um exem-

plo excelente de porto dedicado a produtos de base 

florestal com capacidade para cerca de 7 milhões de 

toneladas por ano e com potencial de capacidade de 15 

milhões de toneladas por ano após expansão. 

Aracruz Terminais (Caravelas) 

Serviços/produtos contratados: dragagem de apro-

fundamento do canal de acesso ao Canal do Tomba. Ser-

viços de engenharia conceitual, básica, detalhamento 

elétrico e apoio de gerenciamento no tocante a plane-

jamento do empreendimento e suprimentos necessários 

ao terminal de embarque para transporte marítimo. 

Prazo de desenvolvimento: março/2002 a mar-

ço/2003.

Relevância do projeto: fundamental para o transporte 

competitivo de madeira para suprimento de produção de 

celulose, transporte que se tornaria inviável por rodovia.

2 – Celulose Riograndense – CMPC (nova linha 
de celulose branqueada) 
Serviços/produtos contratados: prestação de servi-

ços de engenharia conceitual, básica e estimativa de 

investimento para expansão da fábrica de celulose, 

localizada no município de Guaíba (RS), denominado 

Projeto Guaíba II.

Status: em fase final de conclusão dos estudos. O plano 

de implementação prevê a partida em 2014.

Prazo de desenvolvimento: outubro/2010 a janei-

ro/2012.

Relevância do projeto: reforça a posição competitiva 

da indústria de celulose brasileira no mercado mundial. 

3 – Veracel (fábrica de celulose greenfield) 
Serviços/produtos contratados: estudos de pré-

viabilidade, viabilidade, engenharia básica, serviços 

de engenharia de detalhamento, suprimentos, geren-

ciamento da construção, gerenciamento da monta-

gem e comissionamento necessários à implantação 

do ICP – interligações e plantas complementares para 

a fábrica de celulose localizada em Eunápolis (BA).

Prazo de desenvolvimento: julho/2003 a março/2005 

– fábrica em operação.

Relevância do projeto: exemplo de associação entre 

um grupo multinacional (Stora Enso) e um brasileiro 

(Aracruz, hoje Fibria) para suprimento de celulose de 

mercado para o mercado mundial.

4 – Klabin (Projeto MA-1100 – expansão e MP7 
– novo coater on machine) 
Serviços/produtos contratados: serviços de viabilidade, 

estudos de mercado, engenharia básica, serviços de enge-

nharia, procurement e gerenciamento da construção sob 

regime de EPCM para algumas áreas da fábrica de celulose 

e papel, instalada no município de Telêmaco Borba (PR).

Prazo de desenvolvimento: junho/2006 a maio/2007 

– em operação.

Relevância do projeto: além desse trabalho, a Pöyry 

desenvolveu o projeto para a Máquina de Papel n.º 9, 

com semelhante escopo de serviços, aplicado a uma 

nova máquina dedicada à produção de cartões especiais 

e LPB (Liquid Packaging Board). Essa máquina encontra-

se igualmente em operação.

5 – VCP nova linha de celulose e VCP (MS)  
Projeto Horizonte Fibria  

Como a Pöyry participa/participou desses projetos? 

Maior fornecimento do Grupo Pöyry. Fornecimento da 

fábrica em regime de EPC. Participação em todas as fa-

ses do projeto – da concepção até a partida.

Serviços/produtos contratados: estudos, engenharia, 

procura dos pacotes de processo, BOP e plantas com-

plementares e gerenciamento do empreendimento e da 

obra em conjunto com o cliente, em Três Lagoas (MS). 

Prazo de desenvolvimento: março/2007 a maio/2009 

– em operação.

Divulg
ação

 FibRia

Projeto Horizonte Fibria. 
Participação em todas 
as fases do projeto – da 
concepção até a partida



34 Revista O Papel - janeiro/January 2012

Destaques do Setor

6 – Suzano (Mucuri) 
Serviços/produtos contratados: estudos de viabilida-

de e engenharia básica/projeto do BOP e plantas com-

plementares em regime de EPCM. 

Prazo de desenvolvimento: dezembro/2005 a dezem-

bro/2007 – fábrica em operação. 

Suzano (Maranhão) 

Serviços/produtos contratados: prestação de servi-

ços de estudos de viabilidade, engenharia básica, en-

genharia de detalhamento e gerenciamento das obras 

de infraestrutura relativa ao projeto Grandis – produção 

de celulose branqueada de eucalipto com capacidade de 

1,3 milhão de tsa/a no Estado do Maranhão (Imperatriz 

Norte). Fornecimento do BOP e plantas complementares 

em regime de EPCM.

Prazo de desenvolvimento: em implementação – par-

tida prevista para 2013.

Relevância do projeto: fábrica pioneira no norte do 

País, gerando desenvolvimento em uma das regiões 

mais carentes do Brasil. Utilização para exportação de 

celulose de novos modais ferroviários e portuários. 

7 - Jari Celulose – engenharia da fábrica 

Serviços/produtos contratados: vários estudos e as-

sistência à partida e operação/serviços de engenharia de 

fábrica e gerenciamento de projetos.

Status: projeto em operação. 

O que será otimizado? Vários estudos em anda-

mento para melhorar a competitividade da empresa. 

 

8 – Montes Del Plata – Fábrica de celulose  
greenfield, incluindo o terminal portuário 
Serviços/produtos contratados: fábrica de celulo-

se – prestação de serviços de engenharia básica para 

implantação da fábrica de celulose em Punta Pereira 

(Uruguai), envolvendo as disciplinas de Processo, Mecâ-

nica, Tubulação, Elétrica, Automação, Arquitetura e Civil 

(Projeto Montes Del Plata). 

Prazo de desenvolvimento: de dezembro/2009 a ou-

tubro/2010. 

Terminal Portuário - planejamento de logística, estudo 

conceitual e engenharia básica para o terminal portuá-

rio Zona Franca Punta Pereira S.A., incluindo terminal 

antecipado para receber cargas e projeto para constru-

ção e montagem da planta de celulose; dragagem dos 

berços, bacia de evolução e canal de acesso; porto de-

finitivo para o recebimento de matérias-primas e insu-

mos, bem como exportação de produtos acabados. 

Prazo de desenvolvimento: de abril/2010 a novem-

bro/2010. 

 

9 – Rigesa – Expansão – Três Barras (SC) 
Serviços/produtos contratados: projeto de expansão 

da fábrica de celulose e papel da Rigesa, consistindo em 

engenharia conceitual, básica e de detalhamento e ge-

renciamento, fornecimento do BOP em regime de EPCM

Prazo de desenvolvimento: de fevereiro/2011 a feve-

reiro/2013. 

10 – Eldorado Brasil – Três Lagoas (MS) 
Serviços/produtos contratados: estudos conceituais, 

estudos de viabilidade, engenharia básica, procurement. 

Prestação de serviços de engenharia no gerenciamento 

das obras de infraestrutura relativa ao projeto de cons-

trução da fábrica de celulose. Prestação de serviços de 

gerenciamento da construção civil e montagem eletro-

mecânica, tais como: suporte logístico, medição de con-

tratos, arquivo técnico, planejamento geral da obra e do 

comissionamento relativos ao projeto da fábrica. 

Prazo de desenvolvimento: de março/2011 a mar-

ço/2013 – em implantação. 

Relevância do projeto: consolidou o Mato Grosso do 

Sul e a região de Três Lagoas como importante polo de 

produção de celulose.

11 – Melhoramentos/CMPC – nova máquina 
Serviços/produtos contratados: estudos para implan-

tação de máquina de papel tissue. 

Status: desenvolvimento de estudos.

Qual a importância dessa nova máquina para o 

mercado? Implantação de máquina de papel tissue 

junto à fonte de abastecimento de celulose, em loca-

lização estratégica.             

Divulg
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O projeto Eldorado 
Brasil consolidou 
o Mato Grosso do 
Sul e a região de 
Três Lagoas como 
importante polo de 
produção de celulose
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Uma empresa deixa de ser uma unidade para se 
tornar um todo: saem de cena os interesses in-
dividualistas, visando somente ao lucro do ne-

gócio, para dar espaço ao compromisso com a busca de 
benefícios não só para os colaboradores, mas também 
para toda a sociedade de que faz parte. 

Assim é a gestão da Suzano, vencedora do prêmio 
Destaques do Setor nas categorias Fabricante de Papéis 
Gráficos, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Da 
teoria à prática – e falando diretamente do setor de pa-
pel e celulose –, pode-se dizer que a visão empresarial 
é integrada e os resultados ganham novas dimensões. 

“A sustentabilidade está no DNA da Suzano.” Esse 
é o lema da companhia, conforme Alexandre Di Ciero, 
gerente executivo de Sustentabilidade. “A empresa vai 
muito além do conceito tripple bottom line – ou seja, 
mais do que contemplar as questões econômica, am-
biental e social: inclui as dimensões inovação, governan-
ça e comunicação, trazendo norteadores para ações de 
todas as áreas da empresa”, explica Di Ciero ao falar 
sobre o Plano Diretor de Sustentabilidade da Suzano. 

Mas o que contempla o Plano Diretor? “Entre suas 
frentes de atuação de destaque estão o combate às mu-
danças climáticas, biodiversidade, educação, geração 
de renda e comunicação para a sustentabilidade”, de-
fine Di Ciero. Essas e outras ações formam uma lista de 
requisitos para consolidar a gestão sustentável. (Veja 
quadro “Lista da Sustentabilidade”)

“Como a Suzano Papel e Celulose adquiriu a Futu-
ragene (biotecnologia) e lançou a Suzano Energia Re-
novável, estamos revisando o Plano Diretor de Susten-
tabilidade, para incluir esses novos negócios em nossa 
estratégia de gestão. A nova versão do Plano deve sair 
ainda no primeiro trimestre de 2012”, complementa o 
gerente de Sustentabilidade.

Todas essas ações fazem parte da estratégia de cresci-
mento da empresa. Di Ciero, contudo, explica que a Suzano 
trabalha com recursos naturais e está inserida em comu-
nidades com características bastante específicas em cada 
região onde está presente. “Por isso, atuar de forma sus-

Suzano Fabricante de Papéis Gráficos/Responsabilidade Social/Sustentabilidade

De tudo um muito!
Suzano Papel e Celulose ultrapassa o conceito de sustentabilidade agregando inovação, 
governança e comunicação para conduzir a empresa com sucesso 

Por Thais Santi

tentável é muito importante para nós, mas, além da licença 
ambiental para nossas operações, buscamos a ‘licença so-
cial’, que, apesar de não estar prevista na lei, é importante 
para garantir a perpetuação dos nossos negócios.”

A lista da sustentabilidade
Para obter o reconhecimento de todas as ações e 

projetos realizados em sustentabilidade, também é 
importante que essas iniciativas sejam atestadas por 
certificações e instituições renomadas em âmbito 
mundial. Veja a seguir a lista de sustentabilidade da 
Suzano, que figura como:
 signatária da Carta Empresarial pela Conservação 

e Uso Sustentável da Biodiversidade, lançada em 
setembro pelo Movimento Empresarial pela Con-
servação e Uso Sustentável da Biodiversidade 
(MEB) em 2010;

 signatária e membro do Comitê Brasileiro do Pacto 
Global, iniciativa da ONU de mobilização da comu-
nidade empresarial;

 membro dos Oito Objetivos do Milênio, também 
da ONU;

 integrante do Fórum Amazônia Sustentável e do Con-
selho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS), que representa, no Brasil, o 
World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD), do qual a empresa também faz parte;

 integrante do Índice de Sustentabilidade Empresa-
rial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F 
Bovespa) pelo sexto ano consecutivo.

Certificações:
 ISO 9001 (qualidade)
 ISO 14001 (meio ambiente)
 OHSAS 18001 (saúde e segurança)
 AS 8000 (responsabilidade social) 
 Selo FSC e CERFLOR (manejo florestal responsável) 
 Selo Carbon Trust (processo) – a primeira empre-

sa de celulose e papel no mundo e a primeira da 
América Latina em todos os setores a quantificar 
a pegada de carbono de seus produtos, seguindo 
a metodologia PAS 2050* e a receber o reconheci-
mento do Carbon Trust. 

“Ser uma empresa 
de base florestal 
é a nossa maior 
vantagem 
competitiva, nos 
posicionando 
como um dos 
produtores de 
menor custo 
caixa de celulose 
do mundo e 
líder regional no 
mercado de papel 
em que atuamos, 
além de nos 
possibilitar extrair 
da nossa vocação 
florestal negócios 
adjacentes como 
energia renovável 
e biotecnologia”
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Interfaces sustentáveis
Mais uma inovação da Suzano em sustentabilidade foi a criação 

do Conselho de Sustentabilidade, que é integrado por funcioná-
rios da companhia e também por especialistas de mercado nesse 
assunto. Partindo deste âmbito mais amplo é que a empresa tam-
bém define suas ações sociais. Afinal, responsabilidade social é 
um conceito arraigado à sustentabilidade e reflete as interfaces 
da empresa com a comunidade.

Para estabelecer como e com qual comunidade é mais importante 
trabalhar, primeiramente a Suzano realiza um diagnóstico socioam-
biental nas comunidades de convivência. 

A empresa realizou o último grande diagnóstico no final de 2009 e 
início de 2010. “Com essas informações, pudemos readequar algumas 
ações e criar outras. Hoje, vale a pena destacar os projetos de edu-
cação, entre os quais o Educar e Formar, que teve início em 2008 na 
Bahia, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, com o objetivo de 
apoiar as cidades da região a melhorar a qualidade de seu ensino fun-
damental (do 1.º ao 5.º ano). Em 2011, esse projeto começou também 
no Maranhão e no Piauí. Hoje, temos 20 municípios atendidos em três 
Estados”, comemora o gerente de Sustentabilidade. 

Outra frente importante são os projetos de geração de renda. Di Cie-
ro destaca um de piscicultura que a empresa está desenvolvendo na 
cidade de Mucuri, na Bahia, onde se encontra a maior fábrica da Suza-
no. “Há uma forte comunidade de pescadores na região, e ajudamos a 
introduzir uma técnica de cultivo sustentável de peixes no rio Mucuri, 
em tanques rede para criação de tilápias”, acrescenta.

Esses são apenas alguns dos vários projetos desenvolvidos pela em-
presa. Para tal, só em 2009 o investimento em responsabilidade so-
cioambiental (interno e externo) foi de R$ 55.356.876, subindo para 
R$ 80.850.041 em 2010. Como, porém, justificar esses investimentos 
quanto à efetividade dos projetos?

Hoje, a empresa dispõe de algumas ferramentas para diagnosti-
car e fortalecer o relacionamento com as comunidades de todos os 
Estados nos quais atua. “De certa maneira, esses recursos também 
contribuem para a medição dos resultados de alguns projetos de 
sustentabilidade, como nos dois exemplos seguintes: Inventário 
Social, realizado antes do início de qualquer atividade, prevenindo 
potenciais impactos, identificando os ativos sociais das comunida-
des próximas da área de atuação da Suzano e contribuindo para 
manter um diálogo ativo; e Diálogos Sociais, espaço de interlocu-
ção da empresa com os diversos atores locais, a fim de identificar 
os impactos socioambientais positivos e negativos decorrentes de 
sua atividade na região”, enumera Di Ciero.

Além disso, essa iniciativa colabora para o desenvolvimento sus-
tentável do município, com o desenvolvimento de parcerias e fomento 
de ações socioambientais. A Suzano também utiliza o GRI, modelo in-
ternacional de Relatório de Sustentabilidade, desde 2006. Para saber 
mais, visite o site www.suzano.com.br.

Vale destacar ainda que em 2011 a empresa deu continuidade 
às ações para reduzir os impactos de sua atividade industrial no 
meio ambiente. Ao todo, foram investidos R$ 22,5 milhões, o que 

Divulg
ação

 “O Brasil é hoje um dos países com tecnologias que respondam efetivamente 
à economia mundial no que se refere a mudanças climáticas e pressão sobre 
florestas nativas. Nesse aspecto, a Suzano acumulou amplo conhecimento 
sobre as várias espécies de eucalipto da cultura, das técnicas de formação de 
mudas, da preparação e conservação de solos e do plantio e monitoramento 
de florestas”, destaca Alexandre Di Ciero

resultou em conquistas especialmente relacionadas a consumo de 
água e deposição de resíduos. 

Na Unidade de Negócio Florestal, o investimento em projetos e 
ações ambientais somou R$ 3,5 milhões e contemplou o monitora-
mento de várias microbacias distribuídas em suas áreas, assim como 
da fauna e da flora. A empresa faz questão de ressaltar que, como 
resultado da conduta responsável, não recebeu no exercício multas 
ou sanções não monetárias referentes a não conformidades a leis e 
regulamentos ambientais aplicáveis ao setor de atuação.

Metas, é claro, também foram estabelecidas, como ser benchmark 
em consumo de água até o ano de 2017, o que, inclusive, é um 
dos norteadores do Plano Diretor de Sustentabilidade no tocante à 
importância do uso racional da água e da adoção de estratégias e 
a práticas que garantam a proteção e conservação dos mananciais. 

Como resultado, principalmente nos projetos socioambientais, o 
executivo cita os trabalhos desenvolvidos de Agricultura Comunitá-
ria, realizados no Maranhão, no Piauí e na Bahia (Veja box Projeto 
Agricultura Comunitária: ensinando a colher bons frutos) Já 
especificamente em relação ao meio ambiente,  o destaque da com-
panhia é o Programa Invest Verde, que se traduz em uma parceria 
florestal para estimular o desenvolvimento das regiões onde atua.

A partir do Invest Verde a Suzano oferece a oportunidade aos 
produtores locais de se tornarem seus fornecedores de madeira, 
disseminando a eucaliptocultura e estimulando a diversidade de 
produção, além de gerar emprego e renda nas comunidades. Em 
2010, a iniciativa foi estendida para as unidades no Maranhão e 
no Piauí. De acordo com os dados de 30 de setembro de 2011, do 
total de 446 mil hectares plantados pela Suzano, 103 mil são do 
Programa de Parceria Florestal.
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Papel gráfico sustentável
Dos projetos socioambientais aos negócios de mercado, a Suzano 

confirma sua atuação sustentável na área de papéis gráficos. Como 
uma extensão das metas de sustentabilidade, a expressiva participação 
na economia do Brasil, a indústria gráfica é também responsável em 
contribuir para o progresso econômico e tecnológico do setor. 

“Nossas parcerias seguem este preceito, como ponto de partida 
para os negócios, com o compromisso no desenvolvimento sustentá-
vel, atestado também pelo fato de sermos, desde 2006, detentores do 
maior escopo de certificações florestais do mundo, incluindo a concedi-
da pelo Forest Stewardship Council (FSC), que abrange ainda boa parte 
dos nossos clientes gráficos”, afirma André De Marco, gerente do Gru-
po de Produtos da Unidade de Papel da Suzano. 

Além do trabalho diferenciado com os clientes na área de Papéis 
Gráficos, por meio do atendimento personalizado com as gráficas e 
end users, a área traça ações que atendam às necessidades particula-
res de cada negócio. Como exemplo, o gerente do Grupo de Produtos 
cita desde o lançamento de um novo produto até um treinamento ou 
palestra sobre as linhas de papel da empresa para a produção de um 
material gráfico específico. 

Parceira há mais de dez anos, a Johnson & Johnson do Brasil é um 
desses casos. Segundo Antonio Leite, gerente de Suprimentos e Emba-
lagens da Johnson & Johnson do Brasil, “temos uma relação de con-
fiança, especialmente porque a Suzano é a única fornecedora de papel 
cartão da Johnson & Johnson do Brasil, que transcende os negócios e 
permeia as questões da responsabilidade social e a sustentabilidade”, 
comenta. Segundo ele, em 2010 as empresas desenvolveram juntas e 
com exclusividade um papel cartão com fibras recicláveis que foi uti-
lizado no Band-Aid® no Brasil e atualmente já está presente nas em-
balagens dos produtos exportados para os Estados Unidos e toda a 
América Latina e também em outros produtos da marca.
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André de Marco: “Com expressiva participação na economia do Brasil, a indústria 
gráfica é também responsável em contribuir para o progresso econômico e 
tecnológico do setor. Para a Suzano, mais do que um conceito, responsabilidade 
socioambiental se traduz no exercício planejado de ações, estratégias e na construção 
de relacionamentos com a sociedade no sentido de perpetuar o equilíbrio entre a 
criação de valor, o respeito às pessoas e a preservação ambiental”

Muito mais em 2012
Mesmo com tantos resultados positivos, ainda há muito trabalho 

pela frente. “Desde 2011 – e continuaremos em 2012 –, estamos inves-
tindo fortemente na meta de zerar a emissão de resíduos sólidos para 
o aterro industrial. São várias as ações que já estão sendo feitas para 
isso, como transformar parte dos resíduos em adubo, para utilização em 
nossas florestas”, destaca Di Ciero. 

Já no âmbito da área de responsabilidade social, outro desafio estará à 
frente dos trabalhos: a conscientização ambiental. Segundo o profissional, 
ainda há muito desconhecimento e mitos em torno da eucaliptocultura. 
“Apesar de várias pesquisas mostrando o contrário, é comum chegarmos 
às comunidades e ouvirmos que o eucalipto seca o solo, que onde se planta 
eucalipto nada mais nasce e assim por diante. Em alguns casos, isso aca-
ba afastando algumas comunidades e organizações que poderiam traba-
lhar conosco para a promoção do desenvolvimento local e a melhoria dos 
processos da empresa em prol da sustentabilidade. Por isso, com o Plano 
Diretor de Sustentabilidade, aspiramos nos tornar referência no relaciona-
mento nas mais de 100 comunidades em que atuamos”, finaliza.  

Projeto Agricultura Comunitária: ensinando  
a colher bons frutos

No Projeto Agricultura Comunitária, na unidade do Piauí, foram 
criados campos comunitários de produção agrícola onde se cultiva, 
de forma consorciada, arroz, milho, feijão e mandioca. Paralelamente, 
são realizadas oficinas sobre cultivo consorciado e seleção de semen-
tes que beneficiaram diretamente 190 famílias.

Dona Maria Lúcia Salutino Souza, 50 anos, é uma das pessoas benefi-
ciadas pelo projeto, junto de seu marido e mais oito famílias na Comunida-
de Coceira, localizada no Baixo Parnaíba. A região, de um hectare, ganhou 
outra cara há cerca de dois anos, quando a empresa passou a orientar e 
realizar o acompanhamento técnico dos cultivos, bem como ajudar com o 
fornecimento de adubo, trator e outros materiais necessários.

“Venho de uma família de lavradores; sempre trabalhei na roça, e 
meu marido também, mas nunca soubemos como aproveitar melhor 
este chão. Antes plantávamos ‘tudo junto’, mas com esse suporte apren-
demos como preparar e distribuir cada área, como adubar a terra corre-
tamente, e ainda passamos a plantar mandioca”, comenta Dona Lúcia. 

Para ela, os resultados não poderiam ser melhores: “Além do co-
nhecimento, a produção aumentou bastante. Então, agora temos o 
suficiente não só para o nosso consumo, como também para vender e 
ganhar um dinheirinho a mais”, afirma a lavradora, que também re-
cebeu capacitação do Sebrae para aprender como comercializar esses 
produtos, principalmente o feijão verde, que é o seu maior forte. 

O mais gratificante para Dona Lúcia, porém, foi a descoberta de que 
poderia fazer mais e melhor, o que também lhe permitiu sonhar, planejar 
e buscar apoio para ampliar a produção. “Como no verão não temos 
colheita, gostaria de montar uma horta comunitária, mas ainda faltam 
recursos. Também queria, futuramente, ter uma área para criação de 
aves”, comenta. “Estou mais atrevida”, brinca Lúcia, “mas agora sei 
que estamos preparados para conquistar mais frutos. Desejo que a par-
ceria continue, porque foi a união com a empresa que nos fez crescer e 
melhorar nossas rendas”. Na unidade do Maranhão, também foram ce-
didos hectares para a aplicação do projeto, que beneficiará 113 famílias.
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Embora a questão que introduz esta reporta-
gem seja um sinal de alerta aos novos inves-
timentos, o centro de inovação da Voith Paper 

Brasil, ganhadora do prêmio Destaques do Setor 
como melhor Fabricante de Equipamentos, o Inno-
vation Center, reinaugurado recentemente em São 
Paulo (SP), após aprimoramentos e implantação de 
novas tecnologias, parece refletir positivamente o 
posicionamento da indústria nacional de papel pe-
rante a demanda de mercado.

Prova disso é a agenda do espaço. Segundo Nes-
tor de Castro Neto, presidente da Voith Paper Amé-
rica do Sul, no segundo semestre de 2012 todas as 
datas para a realização de testes na nova máquina 
piloto de papel tissue e na desaguadora de celulose 
já foram preenchidas. “Atenderemos não somente 
clientes nacionais, como também de toda a Améri-
ca Latina. A proposta é sermos referência mundial 

“Revolucionamos 
a desaguadora 
ao apresentarmos 
um conceito 
totalmente novo. 
A secagem na 
vertical utiliza 
menos vapor,
garantindo 
ganho de espaço, 
aumento de 
eficiência e maior 
uniformidade 
no processo de 
secagem”, explica 
Castro Neto

Voith PaPer Brasil Fabricante de Equipamentos

Demanda x Inovação
Diante do atual cenário econômico mundial, a garantia por competitividade demanda inovação. 
Ao mesmo tempo, o mercado se torna mais arriscado. O que fazer?
  
Por Thais Santi

no desenvolvimento de tecnologias e processos para 
papéis tissue e celulose”, destaca Castro Neto.

Máxima produtividade
Com velocidade de desenho de 2.600 m/min em 

modo convencional, a nova máquina piloto tissue 
é atualmente a mais rápida do mundo. Em modo  
ATMOS, cuja tecnologia também foi desenvolvida 
pela empresa e propicia maior bulk, suavidade e ca-
pacidade de absorção, com economia de energia e 
operação simplificada, além de poder utilizar fibra 
100% reciclada, a máquina ainda surpreende, alcan-
çando velocidade de até 1.800 m/min. 

“Essa máquina, desenvolvida totalmente por en-
genheiros brasileiros, fabrica papéis tissue premium 
de alta qualidade, com consumo de energia até 
60% menor em comparação à tecnologia concor-
rente. Além disso, o equipamento permite utilizar 
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Fachada do Innovation Center, da Voith Paper Brasil

Destaques do Setor
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fibra 100% reciclada, com economia de até 30% de fibras em 
relação ao papel convencional – outra demanda que buscamos 
atender com inovação diante da realidade mundial pela busca 
de produtos mais sustentáveis”, detalha com entusiasmo o pre-
sidente executivo.

Outro atributo percebido para atender ao mercado foi a re-
formulação da caixa de entrada para otimização da suavidade, 
essencial para o papel tissue, podendo ser configurada em modo 
simples, duplo ou triplo fluxo. Já a enroladeira pode atuar em 
modo convencional ou Center Wind Reel, com acionamento nos 
braços primário e secundário, garantindo um enrolamento uni-
forme dos papéis premium e a maximização do bulk.

Energia na secagem
Resultado de anos de pesquisas e investimentos da empresa 

no setor, outra máquina piloto que compõe o Innovation Center 
da Voith Paper é a desaguadora de celulose. O equipamento foi 
projetado para viabilizar a alta produção com redução do consu-
mo de energia na secagem do produto.

A nova desaguadora de celulose tem velocidade de até 500 m/min. 
Entre tantos equipamentos auxiliares modernos, é também dotada de 
depuradores com tecnologia que utiliza menos energia, a máquina foi 
desenvolvida juntamente com universidades europeias. 

Entre os diferenciais dessa nova desaguadora, vale destacar a cai-
xa de entrada pulp jet e a mesa plana, que têm formação superior 
de baixíssimo vácuo e maior utilização de tensão das telas. A seção 
de prensas também é formada por duas prensas de sapata Nipcoflex 
com teor de seco na saída de aproximadamente 58% para celulose 
de eucalipto, acima das demais máquinas do mercado. 

“Também revolucionamos a desaguadora ao apresentarmos um 
conceito totalmente novo. A secagem na vertical utiliza menos va-
por, garantindo ganho de espaço (por ser mais curto que o horizon-
tal), aumento de eficiência e maior uniformidade nesse processo de 
secagem”, explica Castro Neto. 

Para desenvolver a cortadeira e a linha de enfardamento, a com-
panhia estabeleceu parcerias com empresas europeias detentoras de 
vasto conhecimento no setor. O processo de corte da celulose, com 
facas sincrônicas, possibilita trabalhar com velocidades mais altas.

De acordo com Marcelo Karabolad, gerente de Inovação, P&D 
e Vendas de Desaguadoras de Celulose da Voith Paper Brasil, a 
empresa se destaca por ter condições de oferecer todo o proces-
so de produção de celulose. “Este diferencial é devido a uma si-
nergia de conhecimento de todo o grupo Voith Paper, que traba-
lha motivado para oferecer soluções completas e inovadoras para 
os clientes”, afirma Karabolad, enfatizando o conceito Voith de 
oferecer ao mercado soluções integradas.                      
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A nova máquina piloto de papel tissue permite a fabricação de papéis tissue premium de alta qualidade, com consumo de energia até 60% menor em 
comparação à tecnologia concorrente e ainda permite utilizar fibra 100% reciclada, com economia de até 30% de fibras em relação ao papel convencional
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Real HigHligHts

New year’s sign for O Papel magazine starts 

this edition with the traditional sector 

Highlights: companies which ended 2011 

enjoying the recognition of their clients in products 

supply, services and management practices.

in the 12 awarded categories, one can find 

organizations well consolidated in their businesses, 

which always aimed at innovating or looking forward 

to the marketplace in order to gain greater visibility. 

Being either suppliers or producers, these companies 

will be presented in this edition, when we will be 

revealing more details of their projects and the 

reasons that made them real sector highlights.

the entire business environment represented by the 

winning companies is inserted in Brazilian economy. in 

order to know the pulp and paper results reached last 

year, we opened year 2012 with a special interview 

with the executive president of the Brazilian Pulp and 

Paper association (Bracelpa), elizabeth Carvalhaes.

the big question we ask at the beginning of this 

year is: what can we expect for 2012? Without any 

doubt we will face a year full of challenges, mostly 

during the first half, when economy uncertainties, 

both nationally and internationally, will still influence 

the investment decisions in our sector.

something becomes cause for alert, plus the fact 

that we see, published by the mainstream media 

– and even in advertises in general: completely 

distorted information about what is paper, where it 

comes from and its sustainability. Well: so, what do 

the economic uncertainty and the lack of information 

have in common?

the solution for the two cases comes with 

knowledge – knowledge for turning our processes 

more efficient, and, as a consequence, we will obtain 

more competitive costs. this is a problem affecting 

all Brazilian industry, including our sector. We cannot 

remain at the mercy of the exchange rate; we must 

ABTCP Management Article

PResideNt Of aBtCP 
: laiRtON.leONaRdi@miNeRalsteCH.COm

By LairtOn LeOnardi,
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look for processes that help us to be more competitive 

internationally. for this, we have to dare!

Yes, we have to dare to innovate and search for means 

that will lead us to the much needed competitiveness, 

sustainably, with eyes not only aimed at short term, 

but also pursuing the implementation of practices that 

may assure the continuance of our competitiveness 

conditions, not only in exports, but also preserving our 

participation in the domestic market.

after all, much more important than any economic 

barrier, often of short term, the technology barrier is 

the most effective way of protection for our sector. and 

we must adopt this attitude with knowledge, in order 

to show to the Brazilian people that the production of 

pulp and paper creates 115 thousand direct jobs and 

575 thousand indirect jobs; pays more than R$ 2,2 

billion in taxes; exports more than Us$ 6 billion and 

still sequesters from four to five times more carbon than 

liberates in the productive processes, due to the planted 

forests, where all the raw material comes from.

for sure such data contrast with reports published 

by important weekly magazines or with the television 

propaganda which shows an innocent child tearing 

sheets of paper.

focus of aBtCP– which completes 45 years of 

activities in pulp and paper industry – in 2012 will be, 

among others, to reinforce the work in our technical 

Committees, analyzing processes capable to contribute 

to our competitiveness, always based on a large amount 

of innovation. 

similarly, we must strengthen our communication, 

mainly with college students, showing them how 

important the sector is, as an economic strength, 

with the purpose of attracting future professionals 

to help us in our continuous search for improvements 

and excellence.

excellent year to all and enjoy your reading! 
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BY RicaRdO JacOmassi,

exPeCtations for 2012

Contrary to negative forecasts being a consensus 
for 2012, i hereby present exceptions about 
them when looking at the current moment 

of adjustments in the domestic and international 
scenario. Perhaps it is friendly fire of an economist, 
since we cannot deny the reality that the vast majority 
of economists and market analysts fell well short of 
their projected figures for 2011.

in looking at the window of the future for the next 
12 months that just begun, i see strong signs that 2012 
will serve as the foundation for adjustments that will 
promote the return of economic growth in the majority 
of economies, especially in relation to the results in the 
United states, japan and euro Zone in 2013. note: those 
economies that are able of taking care of their weak and 
sensitive points will grow.

a fundamental element for competition in world 
trade, currencies, or better, exchange rates, will become 
fighting instruments for occupying markets.

simply put, we focus on the following rationale: 
in an environment of suppressed inflation, exchange 
rate devaluation is the main monetary instrument that 
countries have to stimulate their external sales.

based on this premise – and including a slowdown 
in the Chinese economy –, the exchange rate of the 
brazilian real shall hover around r$/Us$1.80 in 2012. 
a good part of the pressure on the exchange rate will 
come from fragilized current transactions, restrained 
suppression of commodity prices and aversion to fiscal 
and external political risk.

in turn, brazil’s gross domestic product, i.e. gdP, will 
advance around 4%, with the internal market being the 
main driver. it is important to note that the growth rate 
projected is within the “interval” that does not pressure 
the economy’s capacity, that is, if we grow more, our 
infrastructure, like ports and airports, will not keep up 
with the rhythm, for example. 

Prices will deserve special attention, since it was 
confirmed in 2011 the intention to change the paradigm 
referent to brazil’s interest rate (selic). there exist forces 
working to impair the current structure of basic interest 
rate. however, with internal consumption resuming and 

food prices increasing due to smaller harvests, inflation 
will surpass the current goal of 4.5%. in 2011, the iPCa, 
which is the main inflation index, closed at 6.5%. For 
2012, i estimate it at 5.7%.      

therefore, the interest rate will remain below the 10% 
level (selic rate: 8.5% p.a.), which trend is observed in 
the brazilian Central bank’s focus report.

signs of change in treatment of the selic basic interest 
rate can be found in articles and minutes of monetary 
Policy Committee (CoPom) meetings throughout 2011. 
good news, since when comparing to other economies, 
we have one of the highest interest rates.

Prudence and sophistication in growth stimulus 
measures and the facing of symptoms from the fiscal 
crisis throughout the world lend some degree of 
liberty to brazil. We do not know for certain what will 
be the effects of a reduction in key commodity prices 
exported by the country, the dependence of which 
is linked to the strength of the Chinese economy.  
in order for brazil to pursue consistent growth, it is 
necessary for China to grow above 8%, which test we 
will see during 2012 after the tough announcement 
by the beijing government that 2012 will be a year of 
greater trade protectionism between countries.   

Economic Sector Article

2012



44 Revista O Papel - janeiro/January 2012

Technical Article / Peer-reviewed Article

O PAPEL vol. 73, num. 1, pp. 44 - 50 JAN 2012

Evaluation of vEssEl picking tEndEncy in printing

Authors*: Asikainen Sari
 Fuhrmann Agneta
 Kariniemi Merja
 Särkilahti Airi

*Authors’ references:
VTT Technical Research Center of Finland - Box 1000, FI-02044 VTT, Finland – Tekniikantie 2

Corresponding author: Sari Asikainen – E-mail: sari.asikainen@vtt.fi

Keywords: Chemical composition, fiber morphology, fractionation, 
refining, vessel picking

AbstrAct
Bleached eucalyptus kraft pulps, Eucalyptus globulus and 

Eucalyptus grandis, were fractionated using a hydrocyclone (Bauer 
3”) in order to enrich the vessel elements in one of the fractions. 
The vessel picking tendency was analyzed with a method developed 
at KCL. In this method, handsheets are printed with a full scale 
4-colour sheet-fed offset printing machine using a commercial 
printing ink. The vessel picking printing test was performed on the 
unfractionated eucalyptus kraft pulps, the vessel-rich and the vessel-
poor fractions. The picked particles were analyzed and counted using 
an image analyzer. The vessel picking printing test was also done on 
the vessel-rich fractions after a PFI mill beating at 2000 revolutions. 
Hydrocyclone separated the vessels according to their size and 
shape successfully. The microscopy analysis showed that vessels in 
the vessel-rich fraction were larger and more square-shaped than 
those in the vessel-poor pulp. The refining of the vessel-rich fraction 
decreased the vessel picking tendency to the same or even to a lower 
level than that of the unfractionated pulp.

IntroductIon
The composition of pulp elements influences paper properties 

interacting like strength and bonding (runnability), surface roughness 
and surface strength (printability). Papermaking properties of vessel 
elements are inferior, since they do not bond well and contribute 
little to the paper strength. The vessel picking is a common problem 
in printing papers containing hardwood pulps. The vessel picking 
trouble is a phenomenon by which  some of the hardwood vessel 
elements in paper surface tend to be picked off by the ink tackiness 
of the printing press (Ohsawa, 1988). Hardwood vessel picking in 
the offset printing of uncoated fine papers is characterized by the 
emergence of small white spots in solid and halftone printed areas. 
These imperfections will replicate exactly in the same area of the 
print for several hundred impressions, but they will eventually 
become smaller and less intense until they fade away. The shapes 

of these white spots are either elongated or may appear more as 
squares of the order of 1mm or less in dimension. Vessels on the 
blanket of a conventional offset press are intrinsically oleophobic 
because of its preferential wetting by the fountain solution. Vessels 
become oleophilic and accept ink only after some few hundred 
impressions. Thus, if a vessel picking problem is going to occur, it 
usually becomes evident after the printing of few hundred sheets 
(Shallhorn, 1997). 

It is generally accepted that vessel picking tendency is mainly 
caused by the presence of large vessel elements in hardwood pulps, 
and the problem becomes more severe when the bonding strength 
between vessel and fibers is excessively weak (Ohsawa, 1988). The 
number of vessel elements picked off during printing is considered 
to be caused by factors such as: 1) number, size and shape of vessel 
elements in paper surface; 2) bonding strength between vessel 
elements and paper sheet; and 3) number and bonding strength of 
fibers covering the vessel elements (Ohsawa, 1988; Colley, 1975).

Decrease of vessel picking tendency of hardwood pulps can 
be achieved through: 1) reducing vessel content in the  stock 
by selecting a suitable hardwood raw material with small and 
slender vessel elements and conformable fibers (Ohsawa, 1988) 
or removing large and square-shaped vessel elements by mean of 
a hydrocyclones (Ohsawa et al., 1982; Mukoyoshi, Ohsawa, 1986; 
Mukoyoshi, 1986; Ohtake et al., 1987; Ohtake, Okagawa, 1988); 
2) reducing vessel elements size  by refining the pulp at high 
consistency (Ohsawa et al., 1984; Nanko et al., 1988) or refining 
the pulp with low refining intensity, i.e. low specific edge load (de 
Almeida et al., 2006; Joy et al., 2004); 3) improve vessel to fiber 
bonding strength by increasing fibers conformability via application 
of a pulp with high hemicellulose content, by surface sizing, by high 
consistency pulp refining (Ohsawa et al., 1986; Mukoyoshi et al., 
1986) or by pulp treating with carboxymethyl cellulose (Blomstedt 
et al., 2008; Rakkolainen et al, 2009); 4) forming a suitable sheet 
structure, i.e. covering the vessel elements with fibers (Nanko et al., 
1987); 5) vessel picking can also be decreased by treating the pulp 
with enzymes (Uchimoto et al., 1988). Besides these pretreatments, 
paper manufacturing technologies (headboxes, paper machine, wet 
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pressing, calendering) and printing machine characteristics (speed, 
temperature, fountain solution, ink supply, ink type and equipment 
cleanliness) also affect vessel picking effect. 

Vessels are composed of single cells; their size and distribution 
within the growth ring of the tree vary according to the species. 
Vessel elements are shorter than hardwood fibers, and the diameter 
of vessels varies greatly from species to species (Ilvessalo-Pfäffli, 
1995). In general, there is about 3 to 25 vessel per mm2 of eucalyptus 
xylem cross section. Some species have more vessels than others. 
There is also much variation between the dimensions of vessel 
elements, but have mostly a diameter ranging from 60 to 250 µm 
and a length between 200 to 600 µm. Wood rich in vessels having 
them very wide in diameter may reach approximately 25% to 30% of 
its volume taken by vessels. In most commercial eucalyptus species 
and clones the proportion of vessels in the wood volume ranges from 
10% to 20% (Foelkel, 2007). 

The vessel wall is relatively thin, practically equal to the fiber 
wall thickness, between 2.5 and 5 µm. The chemical composition 
of the vessels is similar to that of the fiber in its chemical 
constituents, but there are some differences between fibers and 
vessels. Vessel elements have been found to be richer in cellulose 
compared with fibers, and lignin has been found in vessel 
elements even after bleaching (Fardim, Lidström, 2009). There are 
also indications that the lignin in vessels is more hydrophobic, 
richer in guaiacyl units than in syringyl (Watanabe, 2004). The 
syringyl to guaiacyl ratio may reach about 0.5 to 1 for the vessels, 
while that of fibers is from 2 to 6 (Foelkel, 2007). It has been also 
stated that the xylan content of vessel elements is higher than 
that of the fibers (Figueiredo Alves et al., 2009).

A laboratory printability tester is not a reliable device for analyzing 
the vessel picking tendency of commercially made fine papers and 
not even of different pulps, this because the area of printed paper 
is too small (a 2.5 cm wide and 30 cm long strip) to capture the 
statistically rare vessel pick defect. In this study, the vessel picking 
tendency was analyzed by printing laboratory handsheets with a full 
scale printing machine, a 4-colour sheet-fed offset printing press, 
and use of a commercial printing ink.

objectIves
The aim of this study was evaluating the effects of vessel content, 

vessel size, vessel shape and pulp refining on vessel picking tendency. 
Also, the chemical composition of the vessel-free and vessel-rich 
fractions was determined. The evaluation of the vessel picking 
tendency was performed using a method developed at KCL. 

MAterIALs And MetHods

Raw material
The bleached eucalyptus kraft pulps used in the trials were of 

Eucalyptus globulus, from South Europe, and Eucalyptus grandis, 
from South America. Both pulps were mill dried. 

Fractionation
The mill dried pulps were allowed to swell overnight, and the next 

morning they were disintegrated using a 50-litre disintegrator. The 
disintegration time was 15 minutes, and consistency 5%. 

The pulps were fractionated using a Bauer 3” hydrocyclone. 
Trials were performed with feed pulp consistency of 0.1% and 
differential pressure was 1.6 bar. The trial configuration for 
Eucalyptus globulus is shown in Figure 1. In this paper, the 
eucalyptus pulp fed to the hydrocyclone is called feed pulp, the 
accept pulp is called vessel-poor fraction, and the reject pulp is 
called vessel-rich pulp. 

Eucalyptus globulus was fractionated in a two stage system 
(Figure 1). The reject of the first stage was fed to the second 
stage. The accept pulp from the second stage was not recovered. 
Eucalyptus grandis was fractionated in a four stage system (Figure 
1). The reject of the first stage was fed to the second stage and 
the reject of the second stage was fed to third stage, etc. Also 
in this case the accept pulps from the second, third and fourth 
stages were not recovered.

After each fractionation stage the pulp samples were analyzed 
with a Kajaani FS-300, and the number, length and width of 
vessel elements were determined. This was done to monitor the 
separation efficiency.

Figure 1. Trial configuration for Eucalyptus globulus, on the left, and for Eucalyptus grandis, on the right
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Analyses
Calculation of cell type composition (fibers, vessels and ray 

cells) - SCAN-G3:90 - was performed for the feed pulps, vessel-rich 
and vessel-poor fractions. The vessel length and width was also 
determined using light microscope; 300 vessels were measured.

The following chemical analyses were conducted on the feed, 
vessel-rich and vessel-poor fractions:

• Total residual lignin, Klason lignin and acid soluble lignin (KCL 
internal method, TAPPI T222 modified)

• Uronic acids (KCL internal method, SCAN Forsk 737)
• Acetone extracts (SCAN-CM 49)
• Carbohydrate composition (TAPPI T249 modified)

Before these analyses, fines were removed from pulp samples.

Vessel picking test
The feed, vessel-poor and vessel-rich pulps were used in unrefined 

state. In addition, the vessel-rich fractions were refined with a PFI 
mill at 2000 revolutions in order to see the refining effect on vessels. 

Handsheets were formed according to standard EN ISO 5269-1 
from unrefined feed pulps, vessel-poor and vessel-rich pulp fractions 
and also from the refined vessel-rich pulp fractions, five sheets for 
each sample. Target grammage of the sheets was 60 g/m2. 

Handsheets were calendered with a sheet calender. Calendering 
conditions being: line pressure of  94 kN/m (15 bar) through a single nip. 
The calendered laboratory sheets were taped to a carrier sheet. Sheets 
were printed with a 4-colour sheet-fed offset printing press using a 
commercial printing ink and one back trap nip. Pick marks were collected 
from the blanket with adhesive tapes. The tapes were analyzed with an 
image analyzer to count picking tendency: total number of picks/cm2 and 
picked area µm. As the method is laborious, no parallel measurement 
were done, so the reliability of the method cannot be properly estimated.

resuLts And dIscussIon

Cell type composition
Enrichment of the vessel elements succeeded to the reject fraction. 

Ohsawa et al., (Ohsawa, 1982) had also found possible to separate 
vessel elements by hydrocycloning, and that the vessel elements are 
accumulated to the reject fraction. Table 1 and Table 2 show the 
cell type composition of Eucalyptus globulus and Eucalyptus grandis, 
respectively.

When the hydrocycloning was performed in a two stage 
system, Table 1, it was possible to increase the vessel content 
of the pulp from 0.4% (m/m) to 1.2% (m/m). In the four stage 
system the vessel content of the pulp increased from 0.5% (m/m) 
to 4.0% (m/m), Table 2. Somewhat better separation efficiency 
is found in the literature of Ohsawa et al., (Ohsawa, 1984). In 
their study, vessel elements were separated with a hydrocyclone-
centricleaner 600 - a more efficient hydrocyclone than the one 
used in this study - from eucalyptus pulp and succeeded to enrich 
about 5.7 weight% of vessels to the reject fraction.

Table 1 and Table 2 show that the ray cells content of the 
vessel-poor fractions were higher than that of the vessel-rich 
fractions. In the Eucalyptus grandis case the ray cell content of 
the vessel-poor fraction was even higher than that of the feed 
pulp. The enrichment of ray cells to the accept fraction has also 
been seen earlier (Panula-Ontto, 2002). 

The calculation of the vessel elements showed higher values after 
refining (Table 3). This is because under refining vessels are broken 
and splitted, as shown in Figure 2. 

Table 1. Cell type composition of Eucalyptus globulus

m/m, % Feed Vessel-poor Vessel-rich
Fibers 96.5 97.4 98.4
Vessels 0.4 0.2 1.2
Ray cells 3.1 2.4 0.4

Table 2. Cell type composition of Eucalyptus grandis

m/m, % Feed Vessel-poor Vessel-rich
Fibers 96.7 95.5 96
Vessels 0.5 0.4 4.0
Ray cells 2.8 4.1 traces

Table 3. Vessel content of the unrefined and refined pulp, Eucalyptus grandis

m/m, % Unrefined vessel-rich Refined vessel-rich

Fibers 96 95.1

Vessels 4.0 4.9

Ray cells traces -

Figure 2. Refined Eucalyptus globulus vessel-rich fraction
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Ohsawa et al., (Ohsawa, 1984) have also found that especially 
high consistency refining decrease vessel picking effect. In their 
study, pulps were beaten with a PFI mill at a consistency of 10% 
or 20%. According to them, high consistency refined pulp contained 
more fibrillated fibers and fibrillated vessels. In this study, fibrillation 
of vessel elements was not detected (Figure 2). 

Dimension of vessels
Table 4 and Table 5 show that the hydrocyclone separated the 

vessels according to their size. The vessel-rich fractions had wider 
vessels than the other pulps. The length of the vessels was about the 
same in all pulps. In addition, vessels of the vessel-rich fractions were 
more square-shaped (width/length) than those of the feed pulp and 
of the vessel-poor pulp. The same observation has also been made by 
Mukoyoshi et al., (Mukoyoshi 1986).

Table 4 and Table 5 also show that the dimensions and the shape 
of the vessel elements were different after refining, this because 
vessels were broken and splitted during refining. Width/length ratio 
was lower, which means that the vessels were not so much square-
shaped than before refining.

Chemical composition of the pulps
The polysaccharide composition and lignin content of the various 

pulps did not show any difference, despite the vessels enrichment. 
Content of extractives was below the determination limit in all cases. 

The only difference was seen in the content of hexenuronic acid. The 
Eucalyptus grandis vessel-rich pulp contained more hexenuronic 
acid (11 mmol/kg) than the Eucalyptus grandis feed pulp (7.2 mmol/
kg) and the vessel-poor pulp (below the determination limit of 4.5 
mmol/kg). Higher xylan content of vessel-rich pulp was already 
reported (Figueiredo Alves et al., 2009), and it is known that 
methylglucuronic acid - the side group in native xylan - is partly 
converted into hexenuronic acid during kraft cooking (Teleman et al., 
1995; Danielson, 2007). Based on this information, it is likely that 
the vessel-rich fraction could have higher hexenuronic acid content 
than the vessel-poor fraction. However, it should be kept in mind that 
this difference is not necessarily due to the vessel elements, because 
vessel content of the vessel-rich fraction was still fairly low, 4% (m/m).

Vessel picking tendency of the pulps
Figure 3 shows pictures taken from printed sheets of Eucalyptus 

grandis.
Picked areas are shown as white spots in the handsheets. Pictures 

taken from handsheets made from the feed pulp (Figure 3, on the 
left) and the vessel-poor fraction (Figure 3, in the middle) are almost 
alike. The handsheet made from the feed pulp contained somewhat 
more occurrences and showed a little larger pick marks than the 
sheet made from the vessel-poor pulp. 

The sheet made from the vessel-rich fraction (Figure 3, on the 
right) had such a high number of vessel elements in the printed 

Table 4. Vessel dimension of Eucalyptus globulus

Vessel dimension, µm Feed Vessel-poor Unrefined vessel-rich Refined vessel-rich

Length 305 293 307 334

Width 178 153 190 171

Width/length 0.58 0.52 0.62 0.51

Table 5. Vessel dimension of Eucalyptus grandis

Vessel dimension, µm Feed Vessel-poor Unrefined vessel-rich Refined vessel-rich

Length 357 346 368 394

Width 179 167 208 220

Width/length 0.50 0.48 0.57 0.56

Figure 3. Printed handsheets of feed pulp (on the left), of vessel-poor fraction (in the middle) and of vessel-rich fraction (on the right) of Eucalyptus grandis
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sheets that the pick marks are shown as large areas rather than 
as spots. When the pick marks were observed with a loupe, it was 
noticed that the picked vessels had also attached released fibers 
from the paper surface.

The collected pick marks from the printing blanket were counted 
with an image analyzer. The total number of picks/cm2 in the feed and 
vessel-poor Eucalyptus grandis pulps was 5.3 and 3.6, respectively 
(Table 6). The vessel-rich Eucalyptus grandis pulp contained too 
many picks to be analyzed with the image analyzer. The picked area 
of the vessel-poor Eucalyptus grandis pulp was clearly lower than 
that of the feed pulp, 0.11 µm2 vs. 0.26 µm2.

The total number of picks/cm2 in the feed, vessel-poor and 
vessel-rich Eucalyptus globulus pulp was 6.4, 4.7 and 27.0, 
respectively (Table 7).

The picked area of the vessel–rich Eucalyptus globulus pulp was 

14 times greater than that of the feed pulp. The picked area of the 
vessel-poor Eucalyptus globulus pulp was lower than that of the feed 
pulp, 0.15 µm2 vs. 0.23 µm2.

Refining effect on vessel picking
It is known from literature that high consistency refining is 

especially effective for vessel element destruction, and that it 
can considerably reduce the content of large vessel elements. 
Regardless of refining methods, the destruction of vessel elements 
reaches a certain level at CSF 400 mL, and further refining gives 
only small change in vessel elements size (Nanko, 1988). In 
this study, vessel-rich pulps were refined in a PFI mill (refining 
consistency 10%) at 2000 revolutions, and after this refining the 
picking tendency was determined. 

Figure 4 and Figure 5 show picture taken from printed handsheets 

Table 6. Vessel picking results for Eucalyptus grandis

Number of picks/cm2 Feed Vessel-poor Vessel-rich

Ink 3.2 2.3 Too many picks to count

Back trap 2.1 1.3 Too many picks to count

Total 5.3 3.6 Too many picks to count

Picked area, µm2

Ink 0.20 0.08 Too many picks to count

Back trap 0.06 0.03 Too many picks to count

Total 0.26 0.11 Too many picks to count

Table 7. Vessel picking results for Eucalyptus globulu

Number of picks/cm2 Feed Vessel-poor Vessel-rich

Ink 4.1 3.0 16.2

Back trap 2.2 1.7 10.8

Total 6.4 4.7 27.0

Picked area, µm2

Ink 0.19 0.12 1.09

Back trap 0.04 0.03 0.35

Total 0.23 0.15 1.44

Figure 4. Printed handsheet made from unrefined (on the left) and refined (on the right) Eucalyptus globulus vessel-rich fractions pulp
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made from the unrefined and the refined vessel-rich fraction of 
Eucalyptus globulus and Eucalyptus grandis pulps, respectively.

By refining the Eucalyptus globulus vessel-rich fraction, 
the number of picks/cm2 was reduced from 27.0 picks/cm2 to 
2.3 picks/cm2 (Table 4). As already shown, under refining vessels 
were broken (Figure 2) and they were not so much square-shaped 
as before refining.  This was one reason for the reduced picking 
tendency.  In addition, the conformability of the fibers is increased 
during refining, and vessel to fiber bonding strength is also 
increased (Ohsawa et al., 1984; Ohsawa, 1988; Colley, 1975). 

After refining, the number of picks/cm2 was lower than that in 
the unrefined feed pulp and also even lower than that in the vessel-

poor pulp. The number of picks/cm2 of the feed pulp, vessel-poor 
pulp and refined vessel-rich fractions was 6.4, 4.7 and 2.3, respec-
tively. Also, the picked area decreased remarkably with refining, 
from 1.44 µm2 to 0.05 µm2, and it was lower than that of the feed 
pulp (0.23 µm2) and than that of the vessel-poor pulp (0.15 µm2).

The number of picks/cm2 and the picked area decreased in 
the refining of Eucalyptus grandis vessel-rich fraction. However, 
the total number of picks/cm2 of the refined Eucalyptus grandis 
vessel-rich fraction was 7.0 (Table 9). This is still about 30% 
higher than that of the feed pulp. Also, the total picked area 
was about 20% higher for the refined vessel-rich fraction than 
that of the feed pulp.

Figure 5. Printed handsheet made from unrefined (on the left) and refined (on the right) Eucalyptus grandis vessel-rich fractions pulp

Table 8. Vessel picking results for the Eucalyptus globulus feed pulp, vessel-poor, unrefined and refined vessel-rich fractions

Number of picks/cm2 Feed Vessel-poor Unrefined vessel-rich Refined vessel-rich

Ink 4.1 3.0 16.2 1.2

Back trap 2.2 1.7 10.8 1.1

Total 6.4 4.7 27.0 2.3

Picked area, µm2

Ink 0.19 0.12 1.09 0.03

Back trap 0.04 0.03 0.35 0.02

Total 0.23 0.15 1.44 0.05

Table 9. Vessel picking results for Eucalyptus grandis feed pulp and refined vessel-rich fraction

Number of picks/cm2 Feed Refined vessel-rich

Ink 3.2 4.2

Back trap 2.1 2.8

Total 5.3 7.0

Picked area, µm2

Ink 0.20 0.22

Back trap 0.06 0.10

Total 0.26 0.32
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concLusIons
Bleached eucalyptus kraft pulps - Eucalyptus globulus and 

Eucalyptus grandis - were fractionated using a hydrocyclone. The 
vessel picking tendency was analyzed by printing the handsheets with 
a full scale printing machine, 4-colour sheet-fed offset printing press, 
and using a commercial printing ink. Hydrocyclone separated vessels 
according to their size and shape; the vessel-rich fraction had larger 
and more square-shaped vessels than the vessel-poor fraction. The 
vessel-rich pulps had a higher number of picks/cm2, and also the picked 
area was larger than that of the feed pulps and the vessel-poor pulps. 

During the refining process, vessels went broken and splitted, and 
the bonding strength of the fibers was increased. Due to this, refining 
of the vessel-rich fraction decreased the vessel picking tendency to 
the same or even lower level than that of the unfractionated pulp. 
Also, the area of the pick marks decreased. This study proved that 
the method developed at KCL properly evaluates the vessel picking 
tendency of the various pulps. It was also shown that fractionation 
technique enables the study of pulps with various vessel contents, 
the chemical composition of the pulps and the effect of separate pulp 
treatment on vessel picking tendency.          
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ABSTRACT 
The aim of the study was to examine and improve the brown 

stock washing result and efficiency. It was done by utilizing real-
time measurement devices and a monitoring system created 
for the purpose. Research work was carried out by installing 12 
refractometers in the brown stock washing line at a Finnish kraft 
pulp mill. Refractometers continuously measure the dissolved 
solid contents of filtrate fractions. The refractometers and created 
monitoring system enabled the continuous evaluation of a washing 
result. The results indicated that the amount of washing loss had a 
clear influence on the performance of oxygen delignification, which 
was observed from the oxygen delignification’s kappa reduction, 
chemical consumption and reactor’s temperature. The results also 
indicated that by utilizing measurements it could be possible to 
control washers operation and then reduce washing losses from 
brown stock washing substantially. Results show that it is possible 
to evaluate the efficiency and the result of brown stock washing 
by utilizing continuous refractometer measurements and advanced 
data-analyzing tools. However, it is not simple and many variables 
should be noted if the aim is to develop and utilize a continuous 
monitoring system more efficiently.

INTRODUCTION
In chemical pulping, the primary reason for brown stock washing 

is to remove soluble impurities using a minimal amount of water 
(as this water must be evaporated later on). Pulp is also washed to 
recover valuable cooking chemicals and organic chemicals, which are 
recovered for their heating value /1/. Efficient washing improves the 
recovery of spent chemicals, reduces the consumption of reagents in 
the subsequent bleaching and limits effluent load from the plant /2/. 

It also has a positive effect on pulp quality and prevents deposition 
problems /3/. 

The brown stock washing system is always mill dependent. It 
starts with cooking (Hi-Heat) and is followed, mainly in series, 
by various equipments such as a Drum Displacer (DD), a vacuum 
filter, a diffuser, a press filter, which use either dilution/thickening 
or displacement washing principles or their combination. The 
target is to connect these different washing equipments in a series 
and attain as good a washing result as possible with a minimum 
amount of used wash water /1/.

Brown stock washing also plays a key role in oxygen delignification 
performance. Washing before oxygen delignification is important, 
because a high incoming wash loss into the oxygen delignification 
reduces pulp strength and consumes oxygen and alkali. Washing 
after oxygen delignification is also very important, as it minimizes 
the amount of detrimental organic wash loss and cooking chemicals 
entering bleaching. When the amount of washing loss is high 
in the bleaching feed, more bleaching chemicals are consumed. 
With washing after oxygen delignification the economy and the 
environmental friendliness of the whole fibre line is improved /4/.

The parameters used to describe the performance of washing 
or its effectiveness can be divided into two categories: wash loss 
and dilution factor. Wash loss is defined as the amount of washable 
compounds in the pulp suspension that could have been removed 
in washing /5/. The dilution factor represents the net amount of 
water that is added during washing. The latter has been primarily 
used for running brown stock washing in the mills, since the water 
balance control should be kept in good condition to avoid unwanted 
spills from the liquor tanks. Nowadays the water balance controlling 
systems are more advanced in this respect, and more attention is 
paid to measuring wash loss.

Traditionally wash losses are evaluated by measuring individual 
parameters such as COD, TOC, sodium content, conductivity, etc., 
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and connecting them to mathematical calculations to measure 
mainly displacement ratio values (DR) or Norden efficiency factor, 
(E-values). However, the traditional parameters are not adequate 
enough to evaluate the real washing loss in real time /5,6,7/. The 
latest results /8,9,10/ have shown that refractometer measurements 
can be used to solve this dilemma. The refractometer measures the 
concentration of washable liquid substances in real-time. It detects 
very well dissolved organic and inorganic materials, which have high 
refractive index (for example lignin, sodium, chloride and sulfate) 
which are also mainly responsible of wash loss in chemical pulping.

The experimental part studies the possibilities to improve and 
monitor the performance of a brown stock washing line by utilizing 
continuous refractometer measurements and advanced process data 
analyzing tools. One of the aims was to build a monitoring system, 
which can be utilized to analyze the result and efficiency of the 
washing line. The benefits of the monitoring system were studied by 
carrying out trial runs in different washers.

MATeRIAlS AND MeThODS

Refractive index measurement principle
The refractometer measures analyze concentrations in 

solutions based on a measurement of the refractive index. 
Refractive index measurement is actually a measurement of 
the speed of light in a medium. The speed of light in a medium 
depends on the medium itself, temperature and wavelength. 

The refractive index depends on the concentration of dissolved 
solids. In general, the bigger the molecular size of the dissolved 
solids the bigger the refractive index per concentration unit is. 
The measurement accuracy is not influenced by particles, bubbles, 
fibres, color or temperature changes in the process medium.The 
laboratory reference temperature is usually 20°C or 25°C. Due 
to the wavelength dependency, the refractive index is measured 
with monochromatic light. The measurement principle behind the 
measurement of dissolved dry solids content through refraction 
has been presented in detail in our earlier studies /8,10/.

Software tool used for process analysis
Wedge is a software commercial tool (developed by Savcor Forest 

Ltd.) designed for the management of process data and the analysis 
of process fluctuations. It consists of mathematical tools /11/ which 
makes it possible to monitor and analyze process fluctuations 
systematically. One of the Wedge’s advantages is that it consists of 
tools to overcome lag times. By utilizing Wedge it is possible to collect 
and analyze a mill’s process data continuously and historically. If 
necessary, it is possible to remove faulty measurement periods from 
the process data /11/.

Installation of the Refractometers
The research was carried out by installing 12 continuous refrac-

tometers, which measured concentration levels, i.e. total dissolved 
solids of filtrates, in the brown stock washing line at a Finnish kraft 
pulp mill, Figure 1. Measurement devices were installed to allow the 

Figure 1. Installation sites of the refractometers at the pulp mill’s brown stock washing line
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evaluation of the efficiency and performance of the washing line. In 
addition, Table 1 defines more precisely the installation sites.

Before trial runs, the refractometers were calibrated in coop-
eration with the refractometer supplier. Calibration was made by 
taking liquor samples from all the installation points. The samples 
were taken from both hardwood and softwood campaigns. From 
the pulp samples the liquor was squeezed out before analyzing, 
which was done about half an hour after sampling. The amounts 
of dissolved solids were analyzed by using SCAN-N 22:77. All the 
calibration analyses were made in the pulp mill’s laboratory.

After the analyses the refractometers were calibrated to match 
the laboratory analysis results. Different wood species have di-
fferent refractive index calibration curves. Despite that, different 
calibration curves between wood species were not used in this 
work. This is due to the fact that sufficiently accurate calibration 
was achieved without that procedure. Furthermore, campaigns 
between hardwood and softwood species are short at the experi-
mental pulp mill, e.g. softwood campaigns often last less than a 
day. As a result, equilibrium in the filtrate tanks between different 
wood species is not clear.

The washing result analyses and calculation of different factors 
defining the performance of the washing line were carried out by 
utilizing Wedge. For instance, E-value calculations were created in 
Wedge. In addition, Wedge was utilized to calculate liquor balances 

and dilution factors in the washing line. Process data were collected 
in Wedge from the mill’s data acquisition system. Two different time 
domains in the data acquisition were used, i.e. a minute average 
and an hour average. In Figure 2 a screenshot from the flow sheet 
created in Wedge is represented.

Wash liquor and wash filtrate measurements

Installation site Model Sign

Pressure diffuser 1, wash filtrate PR-23 K1

Pressure diffuser 2, wash filtrate PR-23 K2

Pressure diffusers 1 & 2, wash liquor PR-23 K3

Double filter, wash filtrate PR-23 O1

Double filter, wash liquor PR-23 O2

Digester, wash liquor PR-01 R4

Digester, extraction liquor PR-01 R5

Liquor in pulp measurements (in-line refractometers)

Installation site Model Sign

Wash press, pulp in PR-01 R1

Double filter, pulp out PR-01 R2

Screening, pulp in PR-01 R3

Pressure diffuser 1, pulp out PR-23 R6

Pressure diffuser 2, pulp out PR-23 R7

Wash press, pulp out PR-23 R8

Table 1. Installation sites and the signs of the refractometers

Figure 2. A screenshot from the flow sheet created in Wedge
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Calculations 
The actual process E-value (APE-value) /12/ with fixed consistency, 

i.e. 10% consistency, is defined in equation 1

 
, where   (1)

L1 = washed pulp stream, tons of liquor/o.d. ton of washed pulp
x1 = concentration of dissolved solids in washed pulp stream, kg 

dissolved solids/ton of liquor
y1 = concentration of dissolved solids in wash liquor stream, kg 

dissolved solids/ton of liquor
y2 = concentration of dissolved solids in outlet liquor stream, kg 

dissolved solids/ton of liquor

The dilution factor (DF) can be calculated from equation 2

  
, where   (2)

L0 = unwashed pulp stream, tons of liquor/o.d. ton of washed pulp
V2 = wash liquor stream, tons of liquor/o.d. ton of washed pulp
V1 = filtrate stream, tons of liquor/o.d. ton of washed pulp

The washing loss can be calculated from equation 3  
 

       (3)

The pressure diffuser’s dilution ratio can be calculated from 
equation 4

   (4)

Performance of the experiments
During the experimental part, the main raw materials used at 

the pulp mill were birch and pine. A minor part of the softwood 
raw material comprised spruce, i.e. around 15%. Below are repre-
sented the trial runs carried out around the digester washing and 
the pressure diffusers.

The main idea in the digester washing trials was to improve the 
utilization of wash water circulation in the digester. The purpose 
was to improve radial displacement washing which occurs on the 
wash circulation screen. This is done by increasing the amount 
of wash liquor fed into the digester and by extracting the same 
amount of filtrate from the wash circulation. The excess amount 
of wash liquor was introduced into the central distribution 
chamber. In addition, the amount of digester washing bypass was 
decreased simultaneously, (see Figure 1). 

In this trial the wash water circulation was utilized for 
approximately 10 hours within one hardwood campaign. The 

amount of extracted filtrate from the wash circulation was about 
0,7 t/BDt of pulp during the trial. Furthermore, the dilution factor 
of the digester washing was increased with the same amount. 
The digester’s dilution factor before the trial run was around 0,2 
t/BDt. There were neither big changes nor complications in the 
digester’s runnability during the trial period or after the trial 
period. For instance, the blow consistency and the chip level 
were quite constant.

The effect of the downward velocity of the screen on the 
pressure diffusers’ washing efficiency was studied by changing 
the set point of the screen velocity. The effect of the screen 
velocity was studied by slowing down the velocity stepwise. 
The experiments were carried out both with hardwood and 
softwood.

Furthermore, the effect of the dilution ratio on the pressure 
diffusers’ washing efficiency was studied. This was done by 
increasing the set point of the dilution ratio. 

ReSUlTS AND DISCUSSION

Washing in the digester
Figure 3 shows the washing loss from the digester and the 

amount of extraction from wash circulation. The field between the 
black lines indicates the period when liquor from wash circulation 
was extracted, i.e. the trial period.

As can be seen from Figure 3, the amount of washing loss 
decreased during the trial. However, more noticeable is that after 
the trial period the washing loss started to increase notably. As 
a result, it can be said that the digester’s washing efficiency can 
be increased by enhanced radial displacement washing, which 
occurs in the wash circulation screen. 

Figure 3. Washing loss from the digester and the amount of extraction 
from wash circulation. The field between the black lines indicates the trial 
period when the digester’s dilution factor was increased and extraction 
from the wash circulation was utilized. Hardwood, 1035 BDt/d
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Figure 4 represents the dissolved solid contents of liquor with 
blow pulp, wash liquor to the digester and wash liquor to the 
pressure diffusers from the same trial run. 

As can be seen from Figure 4, the concentrations of different 
liquor fractions decreased during the trial. On the contrary, the 
concentrations started to increase after the end of the trial. This 
supports that the trial run had a favorable effect on the digester’s 
washing result. 

Washing before oxygen delignification 
Figure 5 represents the effect of the pressure diffusers feed 

consistency on the washing efficiency.
 As can be observed from Figure 5, with a higher feed consistency 

the washing efficiency increased. The results attained were similar to 
what we /10/ obtained in our mill investigations with a pressure filter.  
However, in this example the pressure diffuser’s washing efficiency 
was unsatisfactory even if the feed consistency was high. This is due 

to the fact that other variables affecting the washing performance 
were not correctly adjusted. 

Figure 6 represents the effect of the downward velocity of the 
pressure diffuser screen on the washing efficiency. Furthermore, 
Figure 7 demonstrates the effect of the downward velocity of the 
pressure diffuser screen on the washing loss from the same trial run. 

From Figures 6 and 7 one can notice that the downward velocity 
of the screen notably affects the pressure diffusers washing result. In 
this trial run the E10-value increased linearly from around 1 to 5 when 
the downward velocity of the screen was slowed down. At the same 
time, the washing loss from the pressure diffuser decreased notably. 
From the results reached, it can be stated that when the downward 
velocity of the screen is adjusted to too high a level the washing 
efficiency of the pressure diffuser deteriorates. 

The optimum downward velocity of the screen always depends 
on the velocity of the pulp. The velocity ratio between the screen 
and the pulp should be close to 1. If the velocity of the screen is too 
fast compared to that of the pulp flow, it leads to the formation of a 

Figure 5. The effect of the feed consistency on the pressure diffuser’s 
washing efficiency. Hardwood, 1080 BDt/d

Figure 7. The effect of the downward velocity of the screen on the pres-
sure diffuser’s washing loss
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thinner pulp web. By increasing the velocity difference, the risk of a 
web breakage also increases. However, it is also possible to adjust the 
downward velocity of the screen too slow, which can cause plugging 
of the screen. The pressure in the web increases resulting in local 
dewatering when the velocity of the screens downward movement is 
lower than that of the inlet pulp /13/. The results attained are similar 
to those obtained by Lysen /13/ in his calculation from mill data with 
pressure diffuser. Lysen has demonstrated that the optimum velocity 
ratio is slightly higher than one being from 1.1 to 1.3.

Figure 8 demonstrates the effect of the pressure diffuser’s dilution 
ratio on the washing efficiency. 

From Figure 8 it can be seen that by increasing the dilution ratio 
the washing efficiency can be increased. The reason for this is that 
the dilution ratio set point affects the dilution factor value. Even if 
the amount of wash liquor, i.e. V2, is kept the same, the dilution factor 
increases when the dilution ratio set point is increased. This is due to 
the fact that discharge consistency and the amount of wash filtrate 
increase since the dilution ratio is increased. 

Figure 9 represents the effect of the washing loss on the oxygen 
delignifications response.

As can be observed from Figure 9, the oxygen delignification 
response was highly affected by the amount of washing loss 

with hardwood. When the amount of washing loss in the oxygen 
delignification feed increases the kappa reduction decreases. This is 
due to the fact that oxygen is consumed in the oxidation reactions of 
the washing loss. In other words, the selectivity and performance of 
the oxygen delignification decrease as the amount of washing loss 
increases. The biggest deterioration of the oxygen delignification’s 
kappa reduction was when wash loss increased from a value of 250 to 
300 kgDS/BDt. The wash loss should therefore be less than 250 kgDS/
BDt to guarantee unimpeded oxygen delignification performance in 
this experimental mill.

Miller et al., /14/ obtained quite similar results to us. They have 
shown that the retardation of delignification is approximately one 
kappa unit when the total solids carry-over to the oxygen stage is 
increased by 50 kgDS/BDt. 

Figure 10 represents the effect of the washing loss on the oxygen 
reactor’s temperature with softwood.

From Figure 10 it can be noticed that the temperature in the oxygen 
reactor correlated clearly with the amount of washing loss. As the 
washing loss to oxygen delignification increased, the temperature 
in the oxygen reactor increased. The temperature in the oxygen 
delignification tower can increase and thus accelerate unselective 
reactions in the fibre because of the residual alkali present in the 
black liquor and the exothermal oxidation reactions /15/. In addition, 
the high washing loss level may increase the amount of hydroxyl 
radicals, which has a negative effect on the cellulose degradation 
and viscosity loss /5/. 

CONClUSIONS
It is possible to evaluate the efficiency and the result of brown 

stock washing by utilizing continuous refractometer measurements 
and advanced data-analyzing tools. However, it is not simple and 
many variables (production rate, flow rate and consistency measu-
rements, time-delays, etc.) should be noted if the aim is to develop 
and utilize a continuous monitoring system more efficiently. The re-
sults indicated that the efficiency of the digester washing can be 

Figure 8. The effect of the dilution ratio on the pressure diffuser’s 
washing efficiency. Softwood, the production rate to pressure 
diffuser 1 was 450 BDt/d

Figure 9. The effect of the washing loss on the oxygen delignification’s 
kappa reduction. Hardwood, production rate from 1035 to 1125 BDt/d

Figure 10. The effect of the washing loss on the oxygen reactor temperature 
with softwood. An hour average from June 2009 to August 2009
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increased by utilizing a wash circulation and the extraction from the 
wash circulation more efficiently. The results also indicated that the 
washing efficiency of the pressure diffusers depends outstandingly 
on the downward velocity of the screen. By controlling the screen ve-
locity correctly the washing efficiency can be increased considerably. 
In addition, the set point of the dilution ratio has a great influence on 
the pressure diffusers’ washing performance. Also, the oxygen delig-
nification response is highly affected by the amount of the washing 
loss, which was observed from the oxygen delignification’s kappa re-
duction, chemical consumption and reactor’s temperature. However, 
by utilizing refractometers and data-analyzing tools it is possible to 
discover the black spots in the washing line and evaluate a washing 
result continuously. In other words, it enables the improvement of 
the washer’s efficiency and reduce the wash loss level to oxygen de-

lignification and to bleaching. In the future it is recommendable to 
utilize refractometers in the washing line and bring higher level pro-
cess optimization, e.g. at the whole washing department. Good posi-
tions to measure the washing loss are at least at the blow pulp, pulp 
after a pre-oxygen washing and pulp after a post-oxygen washing.
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