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details about the project being built and confirms its start-up for November 2012
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H. Lafer
      Grupo Klabin

“Nesta caminhada, em se tratando de 
competitividade cooperativa, costumo me lembrar 
de um ditado que diz: se você quer ir rápido, vá 
sozinho. Mas se quiser ir longe, vá junto!”
Horácio Lafer Piva, acionista e membro do Conselho do Grupo Klabin.

Associe-se à ABTCP e vá além de suas 
fronteiras na carreira e nos negócios.

Em nosso aniversário, veja como pensam os líderes de nosso setor. 
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Editorial

Coordenadora de ComuniCação da aBTCP  
e ediTora resPonsável de PuBliCações 
.: (11) 3874-2725
: PaTriCiaCaPo@aBTCP.org.Br

aBTCP’s CommuniCaTion CoordinaTor 
and ediTor-in-Chief for The PuBliCaTions
.: (11) 3874-2725
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POr Patrícia caPO,

Planos em ação Plans in aCTion 

um plano para a política. sob esse título, a reportagem de Capa 

desta edição coloca em foco o Plano nacional de resíduos sólidos, 

atualmente em aprovação, e mostra o que contempla, com base na 

Política nacional de resíduos sólidos. a matéria mostra ainda como 

as empresas do setor de celulose e papel estão se mobilizando para 

atender ao que vem pela frente.

há muito trabalho a ser feito, não apenas pelo nosso setor, mas tam-

bém por outros segmentos industriais. Como todo plano, tem dire-

trizes definidas, mas requer muitas ações para que seja realmente 

implantado. a eficácia dependerá muito da efetividade das ações pra-

ticadas e de seus respectivos resultados, o que somente poderá ser 

avaliado após a aprovação.

o destaque da entrevista desta edição é o novo presidente da eldo-

rado Brasil, José Carlos grubisich, que conta como está o andamento 

do projeto, hoje com mais de 70% concluídos. ainda nem temos a 

esperada eldorado Brasil em operação, e o mercado recebeu recente-

mente o anúncio de mais uma fábrica de celulose, a Braxcel – Compa-

nhia Brasileira de Celulose, do grupo gmr. (Leia mais na Coluna  

Radar e no site da revista O Papel)

não apenas os fabricantes estão a todo o vapor, mas também os forne-

cedores, já que metso inaugurou recentemente uma nova unidade no 

Paraná para ampliar sua atuação no setor. em negócios e mercado, o 

investimento é mostrado em mais detalhes, incluindo expectativas dos 

executivos e suas novas ofertas de serviços para os clientes.

a o Papel deste mês aborda ainda a valorização do carbono florestal 

no contexto da economia verde (Coluna Bracelpa), assunto a ser dis-

cutido durante a rio+20, além de trazer informações e comentários 

sobre economia brasileira (Coluna setor econômico), gestão de em-

presas (Coluna gestão empresarial) e comportamento dos preços de 

celulose e papel. aos pesquisadores e cientistas, importantes artigos 

técnicos sobre processo de fabricação de celulose e biomassa.  

Uma ótima leitura a todos!

a plan for the policy. With this title, this month’s Cover story focuses 

on the national solid Waste Plan that is undergoing approval and 

shows what it contemplates based on the national solid Waste 

Policy. The story also talks about what companies in the pulp and 

paper sector are doing to comply with what is soon to come.

There is a lot of work to be done, not only in our sector, but in other 

industrial segments also. like in every plan, guidelines are defined, 

however, many actions are required for it to be truly implemented. 

The efficiency will depend very much on the effectiveness of actions 

carried out and their respective results, which can only be evaluated 

after the plan is approved.

This month’s interview is with the new president of eldorado Brasil, 

José Carlos grubisich, who tells us about the project’s progress, which 

is 70% concluded. eldorado Brasil hasn’t even started operating and 

the market already received news of a new pulp mill by the gmr 

group, Braxcel – Companhia Brasileira de Celulose. (More in the 

Radar Column and O Papel magazine website)

not only are manufacturers working at full capacity, but so are 

suppliers, in view that metso recently inaugurated its new unit in 

the state of Paraná to expand its activities in the sector. in Business 

and market, the investment is shown in greater detail, including 

expectations of executives and the new services being offered to 

customers.

in addition to all the above mentioned stories, this month’s o Papel 

talks about recognizing forestry carbon within the context of the 

green economy (Bracelpa Column), which will be discussed during 

the rio+20 conference, in addition to reporting about the Brazilian 

economy (economic sector Column), company management 

(Corporate management Column) and the behavior of pulp and paper 

prices. for researchers and scientists, we have important technical 

articles that talk about biomass and pulp production process.  

Enjoy!
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POr UmbertO Caldeira CinqUe, 

Integração nacIonal 

o setor de celulose e papel vem acompanhando a tendência global, 
também presente em outros segmentos produtivos, de fortalecer 
aspectos relacionados a controle de processos e minimização de 

resíduos na fonte de geração. o objetivo é inequívoco: promover uma 
gestão integrada cada vez mais eficaz nas empresas para mitigação dos 
impactos ambientais em suas operações industriais.

essa conquista responderá com ações de responsabilidade às inúmeras 
organizações da sociedade civil que alertam para os entraves de um cresci-
mento acelerado do setor industrial sem uma apropriada avaliação de riscos 
em relação à cadeia de valor, com base no conceito da análise de ciclo de 
Vida (acV) e em conformidade com sua norma aBnt nBr ISo 14040:2209. 

atualmente, muitos avanços têm sido obtidos pelo setor em relação à 
gestão dos impactos ambientais. Precisamos considerar como premissa 
que as organizações geradoras de impactos serão sempre responsabili-
zadas. nesse contexto, a Política nacional de resíduos Sólidos (PnrS) 
cria as diretrizes para a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos, e, em um âmbito maior, o Plano nacional de resíduos 
Sólidos consolidará as boas práticas das empresas no mercado.

Fica claro que essa política integra a perspectiva da responsabilidade 
ambiental das empresas – expressa por um posicionamento com foco na 
gestão preventiva de impactos ambientais que decorrem de uma acV. 
com sua implantação, inicialmente será possível estabelecer o rumo 
orientador e as prioridades de curto, médio e longo prazos em termos de 
gestão, prevenção e controles ambientais estratégicos. Será um preparo 
para a entrada em campo do Plano nacional de resíduos Sólidos.

a primeira reflexão a ser feita, no contexto da PnrS, diz respeito a um 
movimento de natureza global relacionado à responsabilidade empresa-
rial, em que aparece o conceito de logística reversa como “instrumento 
de desenvolvimento econômico e social” que tem por objetivo “viabilizar 
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada”.

a aBtcP, por meio de suas comissões técnicas e da própria revista  
o Papel, entre outras atividades, tem gerado informações importantes so-
bre a PnrS e, nesta edição, sobre o Plano nacional de resíduos Sólidos. 
no tempo adequado, com os avanços de novas tecnologias e a gestão 
eficaz da logística integrada como um processo estratégico, certamente 
observaremos ganhos nos aspectos de qualidade ambiental e econômico 
alinhados à sustentabilidade dos negócios de celulose e papel. 

a força desse movimento para a sustentabilidade dos negócios, aliada 
ao marco regulatório, influencia fortemente a identidade e a gestão das 
empresas, a ponto de se tornar, em alguns casos, relevante diferencial 
competitivo. Vale destacar como exemplo programas e planos presentes 
em muitas empresas de nosso setor diretamente alinhados com a PnrS:
•	 Programa dos 4 rs (repensar, reduzir, reutilizar e reciclar);
•	 Programa de educação ambiental (Pea);
•	 Planos de metas de longo prazo para redução de resíduos para 

aterro industrial.

Para o Programa dos 4 rs, temos de repensar (r1) a gestão de 
ecoeficiência, já na concepção de um novo projeto; reduzir (r2) a 
produção de resíduos na fonte de geração; reutilizar (r3) resíduos 
dentro do próprio processo produtivo, de modo a minimizar perdas e 
maximizar ganhos econômicos; e reciclar, com a alteração das pro-
priedades físicas, físico-químicas ou biológicas para a obtenção de 
novos produtos com o emprego de alternativas para o aproveitamen-
to energético de resíduos, coprodutos (1) como corretivo de acidez 
do solo, entre outros bons exemplos do setor de celulose e papel. 

Importante lembrar que a eficácia da aplicação dessa última eta-
pa do Programa dos 4 rs é conseguida somente após a otimização 
operacional dos processos em relação às perdas setoriais de resí-
duos sólidos. Significa também executar com eficácia cada uma das 
etapas de r1, r2 e r3.

Já o Programa de educação ambiental (Pea), o segundo item da 
nossa lista em prol da sustentabilidade, deve ser tratado como um 
processo longo, gradual e continuado, para assegurar a conscientiza-
ção das pessoas sobre a importância da gestão integrada de resíduos 
sólidos e a efetiva busca de resultados inovadores. o mais importante 
ainda conseguido num Pea e que efetivamente “faz a diferença” é o 
comprometimento das pessoas e o movimento individual ou em gru-
po para causar o menor impacto possível ao meio ambiente.

no terceiro aspecto, que inclui os planos de metas de longo prazo 
para redução de resíduos para aterro industrial, a proposta consiste 
em estabelecer um marco para minimizar a disposição desses resí-
duos. Deve-se destacar, no entanto, que um aterro industrial, pro-
jetado de acordo com padrões normativos e utilizando as melhores 
técnicas de engenharia, cumpre seu papel fundamental de disposi-
ção adequada de resíduos sólidos, com minimização de riscos para 
a unidade industrial. 

a própria PnrS, que será base fundamental do desenvolvimento do 
Plano nacional de resíduos Sólidos, em suas definições sabiamente 
faz menção ao seguinte:
•	 “disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de 

rejeitos e, quando couber, de resíduos em aterros devidamente licencia-
dos pelos órgãos ambientais competentes, observando normas opera-
cionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 
à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos”.

a PnrS para o setor de celulose e papel, que sempre soube buscar re-
sultados de menor impacto ao meio ambiente com a adoção de melhores 
práticas de gestão e tecnologias inovadoras, certamente se transformará 
em fonte de novas oportunidades para um setor que vem ano a ano 
superando os desafios que se impõem no marco regulatório.    n

Nota (1): Qualquer um entre dois ou mais produtos procedentes do mesmo processo 

elementar ou sistema de produto, sendo este o menor elemento considerado na análise 

de inventário do ciclo de vida para o qual dados de entrada e saída são quantificados 

(aBnt nBr ISo 14040:2209).

artigo Gestão abtCP

DIretor De PlaneJamento 
eStratégIco Da aBtcP

: umBerto.cInQue@FIBrIa.com.Br
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EM 2012, A ABTCP COMPLETA 45 ANOS.
UMA VIDA INTEIRA DEDICADA AO SETOR 
DE CELULOSE E PAPEL.

Dedicação e paixão em gerar conhecimento e capacitação técnica 
para profissionais do setor e orgulho por ser uma das principais 
associações técnicas de celulose e papel em todo o mundo.

É por isto que o ABTCP 2012 será ainda mais especial.   
Você e sua empresa irão compartilhar juntos deste momento,   
além de usufruir dos benefícios de estar em um dos mais 
importantes eventos mundiais do setor.

UM EVENTO ESPECIAL PARA 
NÓS E PARA VOCÊ

+ de 250 
expositores estimados

MAIS DE 60% INFLUEM 
OU TOMAM DECISÕES NAS 
SUAS EMPRESAS

MAIS DE10mil  
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9.000 m2 
DE EXPOSIÇÃO

RESERVE JÁ SUA ÁREA OU INFORME-SE SOBRE O CONGRESSO

ACESSE O SITE: WWW.ABTCP2012.ORG.BR

DOIS GRANDES EVENTOS REALIZADOS SIMULTANEAMENTE.
45o Congresso Internacional de Celulose e Papel da ABTCP e 
VII Congresso Ibero-Americano de Pesquisa de Celulose e Papel 
com o tema central de Grandes Desafios na Pesquisa e 
Tecnologia de Materiais Lignocelulósicos e de Celulose e Papel.

O maior encontro de fornecedores nacionais e internacionais 
para o setor de celulose e papel com profissionais em busca de 
aprimoramento e modernização do setor.
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Radar ABTCP

Por Patrícia Capo

Comemorações!

ABTCP 45 Anos 
Em comemoração aos seus 45 anos, uma das ações de 
comunicação que terão início neste mês é o projeto Líde-
res do Setor. Os principais CEOs da indústria de celulose 
e papel serão convidados a fazer uma reflexão sobre 
temas importantes do mundo corporativo e institucio-
nal – um conteúdo que, além de gerar o especial “Lide-
ranças do Setor”, a ser veiculado na revista O Papel em 
janeiro/2013, constituirá as mensagens da campanha de 
Marketing do Projeto ABTCP 45 anos. 

Cetea 30 anos!
Há 30 anos foi lançada a pedra fundamental do primei-
ro centro de pesquisa na área de embalagem no Brasil, o 
Centro de Tecnologia de Embalagem, hoje conhecido como 
Cetea. Criado dentro do Instituto de Tecnologia de Alimen-
tos (Ital), da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, o Cetea é um órgão público dedicado 
a atender às demandas da sociedade. (Boletim CETEA)

Arjowiggins – 35 anos! 
Em 2012 a Arjowiggins completa 35 anos de atuação no 
Brasil. (Arjowiggins Comunicação Corporativa)  

Premiações Suzano 
A Suzano Papel e Celulose e sua distribuidora, a SPP-KSR, 
foram eleitas duas das melhores fornecedoras da indús-
tria da comunicação brasileira. A Suzano foi destaque do 
prêmio “Melhores Fornecedores da Indústria da Comuni-
cação”, realizado pela revista Negócios da Comunicação, 
para três categorias: 1.ª) Melhor Fabricante de Papéis para 
Materiais Promocionais; 2.ª) Melhor Fabricante de Papéis 
para Livros e 3.ª) Melhor Fabricante de Papéis para Revis-
tas. A SPP-KSR, a maior distribuidora de papéis e produtos 

gráficos da América do Sul, também ganhou em três 
categorias: melhor distribuidora de papéis para revistas, 
livros e materiais promocionais. Auditado pela consul-
toria britânica BDO, o prêmio valoriza a competência 
de empresas e seus executivos que contribuem para o 
incremento da qualidade e a maior eficiência dos forne-
cedores que atuam no mercado da comunicação. 
(GWA Comunicação Integrada)

Homenagem 
O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp), o ex-ministro Cel-
so Lafer, recebeu em abril/2012 o título de Doutor  
Honoris Causa, entregue em Lyon, na França, pela 
Universidade Jean Moulin. A homenagem é concedi-
da a cada dois anos aos estrangeiros que se desta-
cam por “serviços eminentes prestados às Ciências, 
às Letras e às Artes”. (Jornal OESP)

Investimentos

Bem-vinda ao setor! 

Anunciado em 22 de março último o lançamento da 
Braxcel – Companhia Brasileira de Celulose –, nova fá-
brica de celulose que será construída no sul Estado do 
Tocantins, no município de Peixe, com capacidade pro-
dutiva de 1,5 milhão de t/ano de celulose de fibra curta 
branqueada. A empresa, que entrará em operação em 
2018, já protocolou requerimento de licença ambien-
tal devidamente embasado em relatórios de Estudos de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/Rima). Serão investidos aproximadamente R$ 4 bi-
lhões pelo Grupo GMR, controlador da Braxcel. O dire-
tor executivo da Braxcel, Mauro Cerchiari, é conhecido 
de quem está há algum tempo no setor de celulose e 
papel, pois já atuou como vice-presidente da Interna-
tional Paper (IP) e como presidente da Brasil Eco Diesel. 
Além de Cerchiari, o diretor florestal do Grupo GMR, 
Manoel Freitas, também já atuou na IP, empresa em que 
foi vice-presidente florestal. (Grupo GMR)
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Aquisição energética
A Aggreko, a maior fornecedora de energia temporá-
ria do mundo, adquiriu sua principal concorrente, a 
Companhia Brasileira de Locações (Poit Energia), por 
R$ 404 milhões e fortaleceu seus negócios na Amé-
rica do Sul. A aquisição faz parte da estratégia da 
Aggreko de expandir seus negócios locais em econo-
mias de rápido crescimento, como é o caso do Brasil. 
(Ogilvy Public Relations-SP)

Infraestrutura financiada
A Agência de Fomento Paulista, instituição do governo do 
Estado de São Paulo, e a Banca Infrastrutture Innovazione 
e Sviluppo SpA (BIIS), banco italiano pertencente ao Inte-
sa SanPaolo (Corporate & Investment Banking Division), 
um dos maiores grupos financeiros da Europa, assinaram 
em março termo de cooperação para oferecer aos seto-
res público e privado uma nova opção de financiamento 
de obras públicas nos municípios paulistas. O documento 
prevê, entre outros pontos, a colaboração entre a Agência 
de Fomento e o BIIS para promover programas e projetos 
de cooperação com o objetivo de apoiar o desenvolvi-
mento de atividades no Estado de São Paulo. Empresas in-
teressadas na obtenção do crédito poderão acessar o site  
www.agenciadefomentopaulista.com.br, fazer a simula-
ção e obter o financiamento diretamente no portal, por 
meio da ferramenta “Negócios Online”. Outra possibili-
dade é dirigir-se à sede da Agência de Fomento Paulis-
ta, na Rua da Consolação, 371, na região central de São 
Paulo. O atendimento também pode ser feito por meio 
das mais de 50 entidades empresariais parceiras, como o 
Sebrae, Fiesp/Ciesp, Facesp e Abimaq, entre outras. 
(Assessoria de Imprensa da Agência de Fomento Paulista)

Setor portuário 
O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) ini-
ciou no ano passado um dos maiores planos de inves-
timentos do setor portuário no Brasil, contemplan-
do até final de 2012 um total de R$ 250 milhões em 
projetos de ampliação da capacidade operacional e 
ganho de eficiência, entre outros. O objetivo é atingir 
o nível de excelência dos melhores portos do mundo.  
Mais informações: www.tcp.com.br 
(Medialink Comunicação)

 

Ações Institucionais

Pacto institucional 
A Associação Brasileira de Embalagem (Abre) e o Mi-
nistério do Meio Ambiente (MMA) assinaram o Pacto 
Setorial, que visa promover o emprego da simbolo-
gia técnica de descarte seletivo em embalagens e de 
identificação de materiais. O Pacto é baseado na Car-
tilha de Diretrizes de Rotulagem Ambiental, desenvol-
vida pelo Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilida-
de da Abre, que traz as definições sobre as diferentes 
modalidades de rotulagem ambiental, a definição da 
simbologia técnica e as formas de emprego de cada 
uma no rótulo das embalagens. A intenção é aumen-
tar o número de empresas que usam o símbolo de 
descarte seletivo nas embalagens de seus produtos 
em substituição ao símbolo do “anti littering”, que 
tinha como objetivo ensinar as pessoas a jogarem o 
lixo no lixo. Além disso, o Pacto Setorial tem caráter 
educativo sobre o papel do consumidor nesse proces-
so. A nova simbologia pode ser encontrada no site da 
Abre: www.abre.org.br/meio_simbologia. 
(Assessoria de imprensa da ABRE)

 

Reciclagem valorizada 
A Associação Nacional dos Aparistas de Papel (Anap), 
juntamente com outras entidades parceiras do co-
mércio de recicláveis, apoia a criação da Frente Par-
lamentar de Incentivo do Comércio de Recicláveis, 
instituída em 11 de abril último, em Brasília (DF). A 
iniciativa é fundamental para o reconhecimento da 
atividade do comércio de recicláveis e da necessida-
de de impulsionar a reciclagem no território nacional. 
(Assessoria de imprensa da Anap)
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Carreiras
Alexandre Nicolini é o novo vice-presiden-
te de Marketing e Vendas da Stora Enso no 
Brasil. O executivo, que já atuou na Suzano e 
Votorantim Celulose e Papel (atual Fibria), é 
formado em Administração de Empresas pela 
Universidade São Marcos, com MBA em In-
ternational Business pela Webster University. 

Os executivos Adriano Roland e Gui-
do Visintin Jr. assumiram recentemente 
as Gerências de Marketing e de Acesso ao 
Mercado, respectivamente, na Divisão Agrí-
cola da DuPont Produtos Agrícolas.
(Bureau de Ideias Associadas, Imprensa  
e Com. Est./DuPont Agrícola/Brasil)

Sandra Guerra é a primeira mulher a ser 
eleita presidente do Conselho de Administra-
ção do Instituto Brasileiro de Governança Cor-
porativa (IBGC) (2012-2014). Para conhecer o 
IBGC, acesse www.ibgc.org.br. 
(PLANIN Worldcom - Assessoria de 
Comunicação do IBGC)

Sustentabilidade

Dia Mundial da Água
Em 22 de março, conforme decretado pelas Nações Unidas, foi come-
morado o Dia Mundial da Água. Neste ano, o foco recaiu sobre a água 
e a segurança dos alimentos. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas 
vive sem abastecimento básico de água e 1,5 milhão de crianças morre 
todos os anos de doenças causadas por água contaminada e não po-
tável. As informações foram divulgadas pela We Are Water Foundation, 
que frisou ainda que a maioria da água que consumimos é relacionada 
à comida, já que para produzir um quilo de arroz, por exemplo, são ne-
cessários 2.450 litros de água. (PR Newswire/We Are Foundation)

Eticamente correta
A International Paper (IP) foi nomeada pelo sexto ano consecutivo 
uma das Empresas Mais Éticas do Mundo pelo Instituto Ethisphere. 
Entre os itens avaliados para conceder o prêmio estiveram código 
de ética, históricos de litígios e regulatórios; investimentos em ino-
vação e  práticas sustentáveis de negócios; atividades projetadas 
para aprimorar a cidadania corporativa;  e estudo das nomeações 
de executivos sêniores, pares da indústria, fornecedores e clientes.  
(Agência Ideal-International Paper)

 
Curiosidade

Papel valorizado
Quando a Encyclopaedia Britannica anunciou em 13 de março últi-
mo que abandonaria as edições de papel, após publicação durante 
244 anos, os executivos da companhia colocaram à venda os últimos 
32 volumes que ainda havia em estoque, datados de 2010. A pro-
cura pelo mercado foi tamanha que a edição esgotou rapidamente. 
“Quando pensavam que ela estaria aí para sempre, não havia pressa 
para comprá-la, mas agora, de repente, tornou-se um item escasso”, 
comentou Jorge Cauz, presidente da empresa sediada em Chicago. 
(Jornal OESP/Economia e Negócios)

GUIA DE COMPRAS CELULOSE E PAPEL ONLINE! 
www.guiacomprascelulosepapel.org.br

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

Tudo que você procura em fornecedores, produtos e serviços para 

celulose e papel, inclusive, as empresas fabricantes do setor. 
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Por Caroline Martin
Especial para O Papel

EldOradO Brasil Está PrEstEs a sE aPrEsEntar 
aO MErCadO Mundial dE CElulOsE
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t oda mudança de comando gera certa ex-
pectativa no mercado. não foi diferente 
no caso da Eldorado Brasil, desde fevereiro 

último sob a gestão de José Carlos Grubisich, novo 
CEO da companhia que em breve estreará no setor 
de celulose mundial. Formado em Engenharia Quí-
mica, o executivo desenvolveu grande parte de sua 
carreira na rhodia. sua experiência profissional tam-
bém reúne a liderança da Braskem e a presidência da 
EtH Bioenergia s.a., empresa do grupo Odebrecht. 

“É uma realização pessoal e profissional estar li-
gado a um projeto tão promissor quanto este”, diz 
Grubisich sobre o desafio de liderar um programa 
de expansão industrial que pretende atingir capa-
cidade de produção de 5 milhões de toneladas de 

celulose até 2020. Para cumprir a missão de criar 
um novo líder no mercado mundial da commodity, 
o executivo aposta na competitividade da biomassa 
brasileira e na expertise adotada. 

“O Brasil apresenta vantagens competitivas espe-
taculares. Vamos exercer um papel de liderança no 
mercado mundial, com equipes de alta performance, 
que atuam com foco em inovação e sustentabilida-
de”, prospecta. na entrevista a seguir, Grubisich reve-
la quais são seus anseios pessoais ao assumir o cargo, 
informa como está o progresso das obras da primeira 
linha de produção da Eldorado Brasil e aborda de-
talhes do programa de crescimento do novo player, 
que almeja posicionar-se entre os maiores produtores 
mundiais de celulose.

Novo CEo da 
companhia 
confirma start up 
para novembro de 
2012 e detalha 
programa de 
crescimento que 
prevê a produção 
de 5 milhões de 
toneladas de 
celulose até 2020

Entrevista
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O Papel – Qual percepção o senhor tinha do setor 

de celulose antes de assumir a presidência da Eldorado? 

Quais motivos o levaram a aceitar o desafio de liderar 

uma empresa em sua fase inicial? 

José Carlos Grubisich – sempre tive o setor de ce-

lulose brasileiro como um dos que apresentam enorme 

vantagem competitiva. O Brasil desenvolveu ao longo 

do tempo uma competência muito grande na parte 

industrial, mas, sobretudo, na área florestal. durante 

toda a sua trajetória, a indústria de celulose inovou e 

ampliou sua qualidade industrial, fortalecendo seu posi-

cionamento de mercado e tornando-se referência. Vejo 

a entrada da Eldorado Brasil nesse mercado como um 

marco importante na história do setor, não só no Bra-

sil como no mundo. trata-se de uma empresa nova que 

chega a um setor de capital intensivo, numa indústria 

cíclica, o que mostra a confiança de nosso acionista 

principal (J&F) na capacidade de as empresas brasileiras 

se desenvolverem e fazerem a diferença no plano inter-

nacional. Essa é basicamente a razão pela qual resolvi 

embarcar de cabeça nesse projeto.

O Papel – Qual é o atual status da construção da 

fábrica em três lagoas (Ms)? 

Grubisich – a primeira linha de produção da Eldo-

rado, com capacidade de 1,5 milhão de toneladas de 

celulose, está com 72% de sua estrutura física pronta. O 

site já está concebido e praticamente todo o trabalho de 

terraplanagem foi feito prevendo três linhas de produ-

ção potencialmente. nosso plano é começar a esquentar 

as caldeiras e fazer o comissionamento da primeira uni-

dade industrial a partir do final de outubro, para obter o 

cozimento de madeira e a partida inicial de celulose no 

decorrer de novembro próximo. O processo está absolu-

tamente sob controle do ponto de vista de prazo, custo 

e qualidade do investimento.

O Papel – O total de investimentos anunciado no 

início do projeto, em 2010, era de r$ 4,8 bilhões. neste 

ano, a companhia passou a divulgar o valor de r$ 6,2 

bilhões. isso quer dizer que o projeto extrapolou a quan-

tia planejada?

Grubisich – não. na verdade, os investimentos de 

r$ 6,2 bilhões contemplam as infraestruturas fabril, 

florestal e logística da companhia. O valor destinado 

à unidade fabril, inclusive, superou as expectativas da 

companhia. Como a Eldorado comprou equipamentos 

e contratou serviços num momento de acomodação 

do setor de celulose em termos de investimentos, pôde 

desfrutar de condições muito mais competitivas do que 

ocorreu recentemente em outros casos. a economia 

foi de 10% a 15% do valor de projetos equivalentes já 

feitos no Brasil. Em uma indústria de capital intensivo, 

quando conseguimos reduzir o valor de recursos nessa 

porcentagem, conquistamos uma vantagem muito im-

portante para o futuro, que será refletida positivamente 

em nossa capacidade de geração de caixa. 

O Papel – O aporte de capital já é uma questão 

equacionada pela companhia? 

Grubisich –  a estrutura de capital da Eldorado Bra-

sil está dividida entre a holding J&F (50,15%), a MJ Em-

preendimentos (16,72%) e a FiP Florestal (33,13%), um 

fundo de investimentos em participações formado pelos 

maiores fundos de pensão do Brasil, como Petros (da 

Petrobras) e Funcef (da Caixa Econômica Federal). Essa 

formação, somada aos empréstimos do Banco nacional 

de desenvolvimento Econômico e social (BndEs), Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) 

e agência de Créditos à Exportação (ECa), equacionou 

as necessidades de aporte de recursos da companhia 

neste momento. 

O Papel – O projeto florestal está acompanhando 

a construção do parque industrial? Quantos hectares já 

foram plantados até o momento?

Grubisich – no ano passado, 31 mil hectares de 

florestas de eucalipto foram plantados pela Eldorado. 

atualmente, a empresa possui uma área total de 80 

mil hectares de florestas destinadas à produção de 

celulose, sendo que, desse total, 20% correspondem 

a terras de sua propriedade. Para 2012, a previsão é 

plantar mais 35 mil hectares. Esse forte programa de 

plantio se estenderá pelos próximos anos, até que a 

companhia atinja 100% de florestas próprias em 2017. 

num projeto integrado como esse, é preciso definir um 

raio médio, para não precisar trazer matéria-prima de 

distâncias muito longas. nós estipulamos, portanto, 

um raio médio entre 80 km e 100 km em torno da uni-

dade industrial. Vale destacar também que a Eldorado 

“vamos exercer 
um papel 
de liderança 
no mercado 
mundial, com 
equipes de alta 
performance, que 
atuam com foco 
em inovação e 
sustentabilidade”
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já inicia suas atividades com um programa que prevê 

a certificação pelo Forest stewardship Council (FsC) de 

todas as suas áreas florestais até 2017.

O Papel – Em relação aos investimentos em logísti-

ca, em que fase está o projeto?

Grubisich – Primeiramente, gostaria de destacar 

que a localização da fábrica é outra vantagem com-

petitiva da Eldorado, pois permite uma logística in-

tegrada. instalada em uma área de 900 hectares às 

margens do rio Paraná, em três lagoas, a empresa 

contará com três modais logísticos para receber ma-

téria-prima e escoar sua produção. nosso objetivo é 

utilizar os modais rodoviário/ferroviário e hidroviário/

ferroviário, que apresentam maior economia em es-

cala e menor impacto ambiental. Para que isso seja 

colocado em prática, já adquirimos uma frota própria 

de locomotivas e vagões especialmente desenvolvi-

dos para a Eldorado, a serem usados no transporte 

da celulose até um terminal próprio no porto de san-

tos, de onde seguirá para os principais mercados do 

mundo. inicialmente, a companhia pretende exportar 

a commodity para a China e a Europa. 

O Papel – a qualificação de mão de obra também 

está sendo feita em paralelo à construção da fábrica? a 

Eldorado dará prioridade a moradores da região na hora 

de realizar as contratações?

Grubisich – Hoje a Eldorado tem 2 mil funcioná-

rios diretos e empregará outros mil quando a fábri-

ca entrar em operação, o que deve beneficiar ainda 

mais o desenvolvimento na região leste do Estado do 

Mato Grosso do sul. Estamos focando na constitui-

ção de equipes de alta performance. Para isso, temos 

uma série de programas de formação e qualificação 

em desenvolvimento. um dos programas que posso 

destacar é o Minha Primeira Profissão, em que 190 

jovens do Ensino Médio se dedicam a uma formação 

paralela no senai, tanto na área de manutenção in-

dustrial quanto na de processo produtivo de celulose. 

temos ainda um programa de qualificação na área 

florestal, sobretudo na parte de colheita e movimen-

tação de madeira nas florestas, a partir de treinamen-

to com sistema de realidade virtual. Esses e os demais 

programas que temos desenvolvido vão ampliar o nú-

mero de jovens disponíveis para trabalhar não só na 

Eldorado como em outras empresas da região. 

O Papel – Qual é a estrutura do programa de cresci-

mento, que prevê a produção de 5 milhões de toneladas 

de celulose até 2020?

Grubisich – O mercado de celulose está em pleno 

crescimento. a estimativa é de que esse mercado deman-

de uma fábrica com produção anual de 1,5 milhão de 

toneladas a cada ano e meio. levando esse contexto em 

consideração, nosso programa de crescimento está estru-

turado em três fases: a primeira, com o start up da linha 

única de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulo-

se a partir de novembro deste ano; a segunda, em 2017, 

quando daremos início à operação da segunda linha de 

1,5 milhão de toneladas; e a terceira, em 2020, com ca-

pacidade também de 1,5 milhão de toneladas. Com as 

otimizações operacionais e melhorias de eficiência, po-

rém, acreditamos que essas três fases combinadas devem 

atingir a produção de 5 milhões de toneladas.

O Papel – Já é possível vislumbrar os principais de-

safios a serem enfrentados pela Eldorado ao longo des-

se projeto de expansão? Como a companhia pretende 

superá-los?

Grubisich – a primeira pergunta que nos coloca-

mos é a seguinte: teremos mercado para tanta celu-

lose? a resposta está no fato de que o mercado mun-

dial de celulose está em alta, apresentando taxas de 

crescimento entre 2,5% e 3% ao ano. Especificamente 

no mercado de celulose de fibra curta, a estimativa de 

crescimento é ainda maior, de 4% a 5% ao ano. Esses 

números sustentam a análise de que o mundo vai pre-

cisar de uma fábrica com capacidade de 1,5 milhão 

de tonelada de celulose de fibra curta a cada ano e 

meio. tal previsão de crescimento certamente levará a 

um novo ciclo de investimentos no setor de celulose 

no mundo. nesse contexto, a Eldorado tem muitos fa-

tores positivos para se fortalecer, entre os quais uma 

estrutura de capital sólida, com um balanço adequado 

e sem o peso de uma dívida alta em relação à sua ca-

pacidade de geração de caixa. isso é um diferencial 

significante, pois poderemos ter uma rentabilidade alta 

e usar nossa capacidade de geração de caixa para fi-

nanciar futuros programas de crescimento.    
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POr ricardO JacOmaSSi,

a solidez do sistema 
financeiro brasileiro 

há mais de uma década seria impossível ima-
ginar as duas das mais importantes insti-
tuições financeiras mundiais relatando algo 

positivo sobre as finanças do brasil. sendo rara ex-
ceção entre os países, a missão coordenada pelo fun-
do monetário internacional (fmi) e pelo banco mun-
dial em março último ressaltou a robusta solidez do 
sistema financeiro brasileiro. não faltaram elogios.  
instituído em 1999, o Programa de avaliação do Setor 
Financeiro1 liderado pelas duas instituições consiste na 
análise aprofundada do setor financeiro tanto dos paí-
ses em desenvolvimento quanto dos avançados, com o 
principal objetivo de avaliar dois aspectos: a estabilidade 
financeira e a dinâmica do desenvolvimento do sistema 
financeiro, que, juntos, podem oferecer informações so-
bre as relações financeiras entre as economias.

em um dos trechos mais importantes, a missão do fmi 
e do banco mundial declarou: 

“a missão do fsaP2 concluiu que o sistema financeiro 
brasileiro é estável, com baixo nível de risco sistêmico e 
amplas margens de proteção. as elevadas margens de 
capital, em combinação com altos níveis de reservas in-
ternacionais e uma taxa de câmbio flexível, ajudaram a 
economia a absorver os recentes choques externos. em 
que pesem os desafios criados pelas entradas de capitais 
voláteis e a rápida expansão do crédito, as autoridades 
brasileiras conseguiram aplicar com eficácia medidas 
macroprudenciais para conter os riscos sistêmicos”.

É uma grande conquista para o País, principalmente 
pelas fraturas expostas dos sistemas financeiros de pa-
íses como os estados Unidos e os demais da região do 
euro. até mesmo o sistema financeiro chinês vem apre-
sentando condições não sustentáveis no longo prazo, 
como, por exemplo, o excesso de crédito direcionado às 
empresas estatais.

antes de jogar na mesa os méritos conquistados em 
março de 2012, porém, é válido informar que essa con-

quista percorreu mais de uma década, com a implanta-
ção do Plano real e as reformas no sistema financeiro, 
ambas no governo de fernando henrique cardoso.

deixando de lado os pontos positivos, a missão coor-
denada pelas duas entidades destacou dois pontos que 
podem impedir o desenvolvimento dos mercados de ca-
pitais: (i) as elevadas taxas de juros; e (ii) a curta duração 
da maior parte dos instrumentos financeiros. 

Para limitar estes pontos se faz necessário, para as 
instituições, “que a inflação permaneça em declínio 
e a poupança interna (pública e privada) aumente. 
além disso, certas reformas pontuais do setor finan-
ceiro poderiam incentivar esse processo, sobretudo 
ao fortalecer o papel dos investidores institucionais. 
À medida que as taxas de juros continuarem a cair, 
estimulando a demanda dos fundos de investimen-
to por papéis de mais longa duração, também serão 
necessárias medidas bem articuladas para ampliar 
a oferta de títulos privados, para que se possa tirar 
proveito desse aumento da demanda”.

É de conhecimento de todos que o sistema financei-
ro equilibrado é condição essencial para o crescimen-
to econômico e o seu equilíbrio de longo prazo, porém 
não adianta apenas o sistema financeiro apresentar 
essas condições. 

o sistema produtivo, ou seja, o industrial deve con-
quistar o mesmo padrão de sustentabilidade e competi-
tividade. da mesma forma que foram feitas as reformas 
que promoveram o fortalecimento do sistema financeiro, 
é necessário o mesmo empenho para o sistema produtivo. 

mantendo as condições atuais, a indústria não supor-
tará manter suas bases de produção por muito tempo, 
pois está mais vantajoso importar do que produzir. a 
produção não precisa de protecionismo, ligado sempre 
à visão imediatista do curto prazo. como geradora de 
riqueza e fonte de agregação de valor, a indústria precisa 
das reformas que lhe garantam as mesmas condições de 
competição que seus pares têm hoje. Vamos aguardar! 

1.  < http://www.imf.org/external/lang/portuguese/np/sec/pr/2012/pr1297p.pdf >
2.  Sigla em inglês para definir Programa de avaliação do Setor Financeiro
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rio+20 – parte 1

Valorização do carbono florestal no 
contexto da economia Verde

o fortalecimento da economia baseada em flores-
tas plantadas, a partir de sólidos critérios socioam-
bientais, está diretamente relacionado à promoção do 
desenvolvimento sustentável. a produção de madeira 
renovável e de seus derivados faz parte do cerne de 
diversos serviços ambientais e de temas fundamentais 
para a economia verde e a erradicação da pobreza, tais 
como: uso de energia de biomassa em vez de fontes 
fósseis, uso sustentável da terra e seus recursos hídri-
cos, geração de renda e empregos em larga escala no 
meio rural, integração com pequenos produtores rurais, 
proteção à biodiversidade, diminuição da pressão por 
desmatamento, consolidação de padrões de produção 
e consumo sustentáveis baseados em matérias-primas 
renováveis e, de maneira muito especial, mitigação da 
mudança global do clima. 

por meio da fotossíntese e de práticas de manejo sus-
tentável, os plantios florestais absorvem co2 da atmos-
fera e estocam o carbono equivalente na biomassa e 
nas áreas plantadas, contribuindo sobremaneira para os 
esforços globais de mitigação. no Brasil, por exemplo, 
os ciclos de colheita ocorrem geralmente a cada sete 
anos. nesse contexto, enquanto um sétimo do estoque 
total de determinada área de produção passa pelo pro-

cesso de colheita, os outros seis sétimos estocam carbo-
no, gerando estoques médios consistentes ao longo do 
tempo. após a colheita, a mesma área pode ser planta-
da novamente mediante novos investimentos, gerando 
a perenidade dos estoques de carbono. assim, além de 
reciclar o co2 já existente na atmosfera e liberar oxigê-
nio, as florestas plantadas contribuem para gerar esto-
ques sustentáveis de carbono na superfície terrestre1. 

estimativas baseadas em metodologias consolidadas 
indicam que o setor de base florestal brasileiro estoca 
aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de co2 equi-
valente (tco2e), considerando somente os estoques de 
carbono nas áreas de florestas plantadas2. para se ter 
uma ordem de grandeza, isso equivale a mais da meta-
de de todas as emissões do Brasil em 20053. somente o 
setor de celulose e papel contribui com o estoque médio 
de aproximadamente 440 milhões de tco2e. 

essas estimativas não incluem, conservadoramente, 
os estoques nas áreas de conservação mantidas pelo 
setor, que representam aproximadamente 2,9 milhões 
de hectares. Quando se considera o potencial de uso da 
madeira plantada em vez de combustíveis ou materiais 
de base fóssil em diversas cadeias produtivas, o poten-
cial de geração de benefícios climáticos é ainda maior. 

porém, apesar de contar com condições de solo e 
clima (edafoclimáticas) favoráveis e de deter a mais 

Em junho, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a 
Rio+20, dois temas conduzirão as atividades das empresas de celulose e papel e da Bracelpa: 
valorização dos créditos de carbono florestal e ampliação do debate sobre biotecnologia arbórea. 

O objetivo é mostrar como se pode suprir a demanda futura de produtos florestais, ao mesmo tempo 
que essa indústria colabora, cada vez mais, para a preservação ambiental, a inclusão social e a viabilidade 
econômica do negócio. 

Conheça nesta edição o texto que está servindo de base para as negociações e os debates sobre a valori-
zação do carbono florestal. Em maio, apresentaremos a proposta sobre biotecnologia arbórea. 

1 Existem, portanto, dois tipos de benefícios climáticos associados à produção de florestas plantadas: (i) os estoques de carbono nas áreas de 
plantio e (ii) as potenciais emissões evitadas pelo uso de produtos madeireiros renováveis em vez de produtos de base fóssil ou não renovável.   
2 há 6,8 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil, dois quais 2,2 milhões destinados à produção de celulose e papel. as esti-
mativas de estoques de carbono não incluem, conservadoramente, os estoques nas áreas de conservação mantidas pelo setor (reserva 
legal, áreas de preservação permanente e outras).
3 de acordo com a segunda Comunicação do Brasil à Convenção do Clima – United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), as emissões nacionais em 2005 foram equivalentes a aproximadamente 2,18 bilhões de tCO2.
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avançada tecnologia, o Brasil ainda convive com um déficit subs-
tantivo e um potencial subotimizado de florestas plantadas, devi-
do a diversas barreiras. para superar esse desafio, é fundamental 
a promoção e a valorização econômica dos benefícios climáticos 
e socioambientais, por meio de múltiplos instrumentos públicos e 
privados, inclusive mercados de carbono.

nesse contexto, o setor brasileiro de celulose e papel está de-
senvolvendo, em conjunto com diversas organizações da sociedade 
civil, a iniciativa Brasil florestas sustentáveis, baseada na estrutu-
ração e na implantação de um programa estratégico para o cultivo 
adicional e o manejo sustentável de florestas industriais de maneira 
integrada à proteção e à conservação de florestas nativas como al-
ternativa de mitigação das mudanças climáticas e de promoção do 
desenvolvimento territorial sustentável. o projeto tem se inspirado 
nas mais rigorosas metodologias, inclusive no âmbito do Mecanis-
mo de desenvolvimento limpo (Mdl) do protocolo de Kyoto, que 
poderão servir como base para iniciativas piloto de larga escala, 
bem como para políticas e programas setoriais mais amplos. 

assim, o setor espera conjugar a valorização dos benefícios climá-
ticos e socioambientais, inclusive por meio de créditos de carbono, 
com a necessidade e o desafio de expandir a base florestal brasileira 
no contexto da economia verde. trata-se de uma oportunidade de 
catalisar transformações profundas e positivas para a economia e 
as comunidades nas quais o negócio florestal está inserido. para 
que isso se concretize, é necessário aprimorar a inter-relação com 
princípios e regras multilaterais.

não se trata, porém, apenas de potenciais ou necessidades brasi-
leiras. segundo estimativas da organização das nações unidas para 
agricultura e alimentação (fao), mais de 2 bilhões de pessoas em 
todo o planeta dependem de biomassa florestal para sobrevivência, 
o que deixa clara a necessidade de incrementar os esforços de coor-
denação e cooperação internacional nessa área. o Brasil pode atuar 
como protagonista, inclusive no âmbito da cooperação sul-sul, pois 
tem experiências importantes que podem ser difundidas para outros 
países em desenvolvimento, com o objetivo de fomentar a economia 
verde, com base nas sinergias entre a mitigação da mudança do 
clima e a promoção do desenvolvimento sustentável.

a partir da convenção do clima – united nations framework con-
vention on climate change (unfccc), acordada na rio92, a comuni-
dade internacional logrou avanços importantes no combate ao aqueci-

mento global e, mais indiretamente, na promoção do desenvolvimento 
sustentável. a convenção e o seu protocolo de Kyoto tiveram êxito tam-
bém em iniciar um dos principais instrumentos de mitigação, ou seja, a 
valorização do carbono por meio de mecanismos de mercado, capazes 
de ajudar a internalizar a variável clima em sistemas de produção e 
consumo. a base florestal foi contemplada nos mecanismos, mas ainda 
de forma muito tímida, limitada e sujeita a restrições de países desen-
volvidos. É necessário avançar de maneira mais ambiciosa.

É importante incrementar mecanismos que valorizem o carbono 
florestal, uma vez que podem contribuir para a evolução de outros 
temas importantes para o desenvolvimento sustentável. de todas 
as externalidades referenciadas na agenda da economia verde, a 
externalidade “clima” é certamente uma das que têm maior poten-
cial de internalização em sistemas de produção e consumo, pois é 
passível de mensuração consistente, pode ser diretamente atribuível 
a consumidores, empresas e cadeias produtivas, e o seu custo pode 
ser estimado e comparado em nível global. 

portanto, no contexto da economia de base florestal, também é im-
portante que a valorização monetária do carbono sirva não só como 
instrumento de mitigação, mas como vetor de desenvolvimento sus-
tentável. outros temas da economia verde (por exemplo, recursos hí-
dricos, uso da terra, energia renovável, inclusão social no meio rural, 
biodiversidade e combate ao desmatamento) podem ser associados ao 
valor do carbono, com base na melhoria e na ampliação de mecanismos 
existentes, sempre a partir de altos padrões de integridade ambiental. 

devido à interdisciplinaridade da questão e ao fato de envolver 
sinergias entre o regime internacional de mudança do clima e os 
demais temas da economia verde, é fundamental que esses pontos 
sejam considerados no diálogo e na adoção de princípios e critérios 
no âmbito da rio+20. 

trata-se de uma via de mão dupla que precisa ser mais bem ex-
plorada. a valorização do carbono florestal, inclusive por meio de 
mercados de carbono, pode contribuir para o avanço de outros te-
mas, assim como as sinergias com os outros temas podem tornar 
mais efetivos os esforços de mitigação em sistemas de produção e 
consumo, promovendo a economia verde na sua integralidade. essa 
abordagem parece ser fundamental para assegurar contrapartidas 
e meios que possam valorizar e viabilizar a necessária expansão da 
economia verde no Brasil e em outros países em desenvolvimento, 
de forma sustentável e integrada.             n
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Terminou o ciclo de Queda de 
Preços da celulose?

ao longo de todo o primeiro trimestre de 2012, os preços em dólares 
da tonelada de celulose de fibra curta (bhKP) aumentaram na europa, na 
china e no brasil (ainda que em intensidades distintas), enquanto para a 
tonelada de celulose de fibra longa (nbsKP) houve apenas um pequeno 
acréscimo na europa em março, sendo que nos estados unidos o valor de 
março foi inferior ao de dezembro passado (Gráficos 1 e 2).

considerando os meses de dezembro de 2011 e março de 2012, os 
preços médios em dólares da bhKP aumentaram 14,9% na europa, 13% 
na china e 4,7% no brasil. de outro lado, o preço da tonelada de celulose 
de fibra longa (nbsKP) nesse mesmo período teve ligeiro aumento na 
europa (variação de 0,4%) e diminuição de 2,2% nos estados unidos. 

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

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Jan/12
Jan/12

Fev/12
Feb/12

Mar/12
Mar/12

Celulose de fibra longa
 Long fiber pulp 920,00 890,00 877,66 870,36 870,00

Papel-jornal (30 lb) 
Newsprint (30 lb.) 623,80 623,81 623,58 623,17 623,13

Fonte/Source: Foex  Nota: * considera valores até 24/02/2012 * Note: Data are till February 24, 2012
Obs: 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)

Out/11
Oct/11

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Jan/12
Jan/12

Fev/12
Feb/12

UtipulpA 652 647 642 635 678

EuropulpB 1.347 1.399 1.380 1.236 1.094

Fonte/Source: Foex
Nota: A= estoques dos consumidores europeus / B= estoques nos portos europeus
‘n.d = não disponível’
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

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Jan/12
Jan/12

Fev/12
Feb/12

Mar/12
Mar/12

Celulose de fibra curta
Short fiber pulp 497,69 495,69 515,17 536,77 564,58

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 645,77 638,39 645,76 626,92 635,56

Fonte/Source: Foex    Nota: * considera valores até 24/02/2012 * Note: Data are till February 24, 2012

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

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Jan/12
Jan/12

Fev/12
Feb/12

Mar/12
Mar/12

Celulose de fibra curta 
Short fiber pulp 674,28 649,79 664,45 710,03 746,73

Celulose de fibra longa
Long fiber pulp 874,83 836,92 831,85 829,13 840,32

Fonte/Source: Foex   Nota: * considera valores até 24/02/2012  * Note: Data are till February 24, 2012

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

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

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

minimum adopted values in Brazil

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

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)
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Fonte: dados da FOEX
Source: FOEX data
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Indicadores de Preços

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

nov/11  nov/11 Dez/11  Dec/11 Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

Preço Price 578,62 561,15 574,63 603,13 633,94

Fonte/Source: Foex   Nota: * considera valores até 24/02/2012  * Note: Data are till February 24, 2012

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

Dez/11  
Dec/11

Jan/12  
Jan/12

Fev/12  
Feb/12

Mar/12  
Mar/12

Papel LWC (couchê em bobina e com pasta mecânica)  
LWC Paper (coated in reels and wood containing) 922,57 908,13 930,53 924,06

Papel Ctd WF (couchê em resmas)
Ctd WF Paper (coated in reams) 938,24 921,77 939,96 934,37

Papel A-4(cut size) / A-4 Paper (cut size) 1.140,55 1.114,14 1.137,38 1.134,63

Papel-jornal* / Newsprint* 672,07 662,65 677,49 671,24

Kraftliner / Kraftliner 705,44 673,47 680,23 681,00

Miolo / Fluting 522,51 497,54 517,22 545,27

Testliner 2 / Testliner 2 583,74 553,12 558,88 579,49

Fonte/Source: Foex / Obs: *o preço do papel-jornal na Europa é CIF / Obs: *the price of newsprint in Europe is CIF
Nota: ** considera valores até 24/02/2012    Note: ** Data are till February 24, 2012

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

Dez/11  
Dec/11

Jan/12  
Jan/12

Fev/12  
Feb/12

Mar/12  
Mar/12

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

703,69 704,09 703,50 698,66

Papel Ctd WF (couchê em resmas) 
Ctd WF Paper (coated in reams) 715,65 714,69 710,64 706,46

Papel A-4 (cut size) / A-4 Paper (cut size) 869,91 863,83 859,88 857,87

Papel jornal* / Newsprint 512,62 513,76 512,20 506,76

Kraftliner / Kraftliner 538,03 525,29 514,32 514,88

Miolo / Fluting 398,47 385,83 390,99 412,24

Testliner 2 / Testliner 2 445,19 428,94 422,50 438,12

Fonte: FOEX  / Source: FOEX ; Obs:  * o preço do papel jornal na Europa é preço CIF / Obs: * the price of newsprint in Europe is CIF
Nota: ** considera valores até 24/02/2012    Note: ** Data are till February 24, 2012

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

Dez/11  Dec/11 Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

aparas marrons
brown material (corrugated)

us$ 144,95
€ 110,55

us$ 143,10
€ 110,94

us$ 164,90
€ 124,62

us$ 187,20
€ 141,52 

aparas brancas, de jornais e de revista
onP/omP and white wastes

us$ 172,86
€ 131,81

us$ 163,79
€ 127,01

us$ 165,94
€ 125,45

us$ 180,34 
€ 136,33 

Fonte: OMG. Source: OMG
Obs: 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.  Nota: * considera valores até 24/02/2012  * Note: Data are till February 24, 2012

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

Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

Venda 
doméstica
Domestic 
sales

Preço-lista
 List price

mínimo/minimum 650 666 715

médio/average 687 699 732

máximo/maximum 760 760 760

Cliente médio
Medium-size 
client

mínimo/minimum 551 566 607

médio/average 572 583 630

máximo/maximum 587 600 650

Venda externa
External sales 483 495 n.d.

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

a alta recente dos preços em dólares da 
tonelada de celulose de fibra curta é devida 
a três fatores: (1) aumento da demanda da 
china, elevando a cotação da bhKP neste 
país e tendo reflexo em outros mercados; 
(2) a substituição do uso de celulose de 
fibra longa pela curta na europa e o con-
sequente aumento de sua demanda, pois o 
diferencial de preços ainda continua bas-
tante elevado (de cerca de us$ 119 por to-
nelada em fevereiro passado na europa e 
caindo para us$ 94 em março); (3) paradas 
técnicas de fábricas de bhKP na Península 
ibérica e na noruega, reduzindo tempora-
riamente a oferta de bhKP. 

o aumento de preços da bhKP apenas se 
refletiu, em março, no mercado europeu da 
nbsKP, mas ainda não nos estados unidos, le-
vantando a dúvida se o fim do ciclo de baixa 
de preços internacionais da celulose terminou 
ou se estamos diante de uma redefinição de 
preços relativos entre bhKP e nbsKP.

no mercado europeu de papéis de impri-
mir e de papel jornal houve quedas dos pre-
ços (tanto em dólares quanto em euros) em 
março em relação às cotações de fevereiro e 
aumentos nos preços de algumas categorias 
de papéis de embalagem da linha marrom. 
nos estados unidos, os preços do papel jornal 
mantêm-se relativamente estáveis, o que cha-
ma a atenção para o fato de que não há de-
manda crescente por papéis na europa e nos 
estados unidos que justifique alta contínua de 
preços da celulose, algo que contribui como 
outro ponto a questionar sobre se já atingimos 
o final do ciclo de baixa de preços da celulose.

no brasil, como mencionado acima, houve 
aumento dos preços em dólares da celulose, 
mas em percentual menor do que o vigente no 
mercado internacional. no mercado domésti-
co de papéis, houve em março (em relação às 
cotações de fevereiro) um cenário diferente do 
que ocorreu na europa, com pequenos aumen-
tos dos preços em reais dos papéis de imprimir 
e queda dos preços em reais dos papéis de 
embalagem.

no mercado de aparas no estado de são 
Paulo houve em março (em relação às cota-
ções de fevereiro) um cenário misto de com-
portamento de preços, com alguns tipos de 
aparas tendo quedas de preços, outros man-
tendo preços estáveis e poucos tipos de aparas 
com alta de preços.
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MerCaDO InternaCIOnal

Europa
as paradas temporárias de fábricas de bhKP 

na Península ibérica e na noruega geram uma 
redução temporária de oferta desse produto 
na europa (segundo a foex), pressionando 
pela elevação de seu preço em março, como 
visto nas Tabelas 1 e 2. há expectativas de que 
as paradas técnicas de fábricas de nbsKP na 
europa também pressionem pela elevação dos 
preços desse produto, apesar das resistências 
dos compradores (principalmente os chineses).

houve na europa expressivos aumentos dos 
preços das aparas em março (em relação às 
cotações de fevereiro – Tabela 8), o que pres-
sionou pelo aumento dos preços dos papéis 
miolo e testliner (Tabelas 6 e 7).

EUA
a economia norte-americana apresentou, 

no primeiro trimestre de 2012, melhor desem-
penho econômico, mas ainda ameaçado pela 
crise da dívida europeia e por riscos de crédito 
bancário. esse cenário econômico não conso-
lidado explica o fato de os preços da celulose 
de fibra longa (nbsK) e do papel jornal nos 
estados unidos terem se mantido constantes 
ao longo do mês de março em relação a suas 
cotações de fevereiro (Tabela 4).

China
ocorreu na china, no primeiro trimestre de 

2012, aumento da demanda de celulose para 
fabricação de papéis à medida que saíram de 
operação as fábricas que operavam com pol-
pa de bambu. segundo a foex, para abril, há 
pressões para atingir us$ 670 por tonelada de 
bhKP, mas os chineses reduziram suas com-
pras em final de março, pressionando contra 
esse aumento de us$ 30 por tonelada em re-
lação à cotação vigente em final de março de 
us$ 640 por tonelada.

MerCaDO naCIOnal

Polpas
a alta de preços internacionais em dólares 

da celulose também se refletiu nas vendas do-
mésticas, mas ainda em percentuais inferiores 
aos da china e da europa, em parte porque se 
praticavam, até fevereiro passado, nas vendas 

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

Nov/11
Nov/11

Dez/11
Dec/11

Jan/12
Jan/12

Fev/12
Feb/12

Mar/12
Mar/12

Cut size 2.369 2.358 2.385 2.380 2.409

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 3.128 3.128 3.128 3.128 3.217

tríplex 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520

sólido/solid 4.256 4.256 4.256 4.256 4.256

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.018 3.018 3.018 3.018 3.105

tríplex 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

sólido/solid 4.137 4.137 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 2.332 2.322 2.342 2.339 2.365
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 Nov/11  Nov/11 Dez/11  Dec/11 Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

Cut size 3.033 3.019 3.054 3.048 3.085

Cartão (resma)
Board (ream)

dúplex 4.005 4.005 4.005 4.005 4.119

tríplex 4.507 4.507 4.507 4.507 4.507

sólido/solid 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450

Cartão (bobina)
Board (reel)

dúplex 3.865 3.865 3.865 3.865 3.975

tríplex 4.354 4.354 4.354 4.354 4.354

sólido/solid 5.297 5.297 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 2.986 2.973 2.998 2.994 3.028

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

Dez/11  Dec/11 Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

Venda doméstica
Domestic sales

Preço-lista /List price 650 650 650 700

Cliente médio 
Medium-size client 600 600 600 650

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

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

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

Dec/11  Dez/11 Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

Miolo  
(R$ por tonelada) 

Fluting   
(R$ per tonne)

mínimo/minimum 1.148 1.148 1.148 1.107

médio/average 1.170 1.164 1.164 1.150

máximo/maximum 1.188 1.188 1.188 1.188

Capa  reciclada (R$ 
por tonelada)

 Recycled liner  
(R$ per tonne)

mínimo/minimum 1.230 1.230 1.230 1.189

médio/average 1.283 1.275 1.275 1.255

máximo/maximum 1.337 1.320 1.320 1.320

Testliner 
(R$ por tonelada)

Testliner  
(R$ per tonne)

mínimo/minimum 1.583 1.550 1.582 1.582

médio/average 1.726 1.710 1.726 1.726

máximo/maximum 1.870 1.870 1.870 1.870

Kraftliner 
(R$ por tonelada) 

Kraftliner
(R$ per tonne)

mínimo/minimum 1.707 1.707 1.707 1.707

médio/average 1.799 1.792 1.801 1.798

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

Nov/11  Nov/11 Dez/11  Dec/11 Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12
Exportação 

(US$ por tonelada) 
Export  

(US$ per ton)

mínimo/minimum 522 504 534 584

médio/average 670 678 656 630

máximo/maximum 840 840 840 840

Importação (US$ 
por tonelada)  
Imports  (US$ 

per ton)

mínimo/minimum 901 650 645 n.d.

médio/average 901 650 645 n.d.

máximo/maximum 901 650 645 n.d.

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

Jan/12  Jan/12 Fev/12  Feb/12 Mar/12  Mar/12

Offset cortado  
em folhas 

Offset cutted  
in sheets

Preço mínimo/minimum price 3,29 3,42 3,42

Preço médio/average price 3,94 4,01 4,02

Preço máximo/maximum price 5,00 5,34 5,34

Cuchê  
Coated

Preço mínimo/minimum price 3,50 3,51 3,33

Preço médio/average price 3,61 3,62 3,55

Preço máximo/maximum price 3,80 3,80 3,80

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 Fevereiro 2012 / February 2012 Março 2012 / March 2012

Tipo
Grade

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

mínimo
minimum

médio
average

máximo
maximum

Aparas brancas
White recycled 
material

1 800 967 1.100 800 950 1050

2 460 660 800 460 660 800

4 300 413 550 300 410 530

Aparas marrons 
(ondulado)
Brown materials 
(corrugated)

1 240 320 360 240 318 380

2 190 291 350 190 291 350

3 130 230 300 130 237 300

Jornal / Newsprint 180 280 310 180 263 315

Cartolina
Folding Board

1 270 280 350 270 280 320

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)

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

Janeiro/12 - january/12 61.815 226.806 272,55

Fevereiro/12 - february/12 136.217 553.311 246,19

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).

domésticas, preços listas superiores aos da eu-
ropa (veja que o preço lista médio na europa foi 
de us$ 650 por tonelada de bhKP em janeiro 
de 2012 e de us$ 687 no brasil – Tabelas 1 e 9).

há certa resistência, ainda, dos clientes médios 
em aceitarem os novos aumentos de preços em 
dólares da bhKP, devido a contratos previamente 
acertados, o que justifica o desalinhamento dos 
preços da bhKP e da celulose úmida para alguns 
clientes médios (Tabelas 9 e 10).

Papéis
houve em março pequenos aumentos dos 

preços em reais dos papéis cut size, cartão dú-
plex e offset nas vendas da indústria para os 
grandes consumidores (Tabelas 11 e 12). Já nas 
vendas das distribuidoras para as pequenas 
gráficas e distribuidoras da região de campinas, 
observaram-se aumentos pequenos no preço 
do offset cortado em folha e queda do preço 
do papel cuchê – esse último devido a algumas 
ofertas que podem ser esporádicas (Tabela 14).

Aparas
o mercado de aparas na Grande são Paulo 

apresentou um cenário misto de variação de 
preços em março em relação às cotações vi-
gentes em fevereiro (Tabela 16). houve que-
das dos preços médios em reais das aparas 
brancas do tipo 1 (queda de 1,8%), das aparas 
brancas do tipo 4 (queda de 0,7%), das apa-
ras marrons do tipo 1 (-0,6%) e das aparas de 
jornais (-6%). Já as aparas marrons do tipo 3 
tiveram aumento do preço médio de 3% e não 
houve alta nos preços médios das aparas bran-
cas do tipo 2, das aparas marrons do tipo 2 e 
das aparas de cartolinas.        
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vice-presidente da associação Brasileira 
do papelão ondulado(aBpo)   

: aBpo@aBpo.org.Br

POr PAtriCk NAgem NOgueirA,

o papelão ondulado e o futuro 
do planeta: o desafio do gt de 
Marketing 

alguns dos desafios do grupo de trabalho (gt) de Marketing da associação Bra-
sileira do papelão ondulado (aBpo) são ampliar o conhecimento do mercado 
sobre o produto papelão ondulado e reforçar a marca aBpo. para tanto, o gt de 

Marketing é integrado por profissionais que atuam nessa área nas empresas do setor e, 
portanto, são conhecedores do assunto e capazes de buscar resultados.

a diretoria aBpo conta também com a task force de outros gts para desenvolver 
suas atividades em diversas frentes. no caso específico da equipe do gt Marketing, os 
profissionais elaboram um plano para o novo posicionamento da aBpo que indicará os 
eventos mais adequados ao perfil da associação. 

esse trabalho incluirá diversas ações, como criação de um novo website, desenvolvimen-
to de material de apoio com informações da associação e dos seus produtos, divulgação 
nos principais veículos de comunicação do setor de papelão ondulado e de outros segmen-
tos afins. conceitos sobre a importância do uso do papelão ondulado pelos mais diversos 
segmentos também serão trabalhados em campanhas publicitárias e matérias dirigidas. 

neste momento, em que preservação ambiental e a reciclagem são temas recorrentes, é 
imperativo ampliar conhecimento de formadores de opinião sobre vantagens sustentáveis 
do papelão, além, é claro, de reforçar os benefícios já conhecidos do produto, como proteção 
para transporte, redução de perdas e de custo, capacidade de empilhamento e ainda diminui-
ção do frete e do tempo de carga/descarga, devido às facilidades de transporte.

a grande expansão do uso do papelão ondulado é inquestionável, e sua aplicação nos 
mais diversos segmentos não tem encontrado limites. o setor investe cada vez mais em 
inovações. o uso de caixas antes inviáveis hoje é uma realidade estabelecida e provada, 
tais como caixas para produtos como frutas, legumes e verduras (flv), substituindo com 
ganhos ambientais e produtivos as embalagens de madeira e plástico. eletrodomésticos de 
pequeno porte hoje contam com embalagens de papelão ondulado que têm função tanto 
para efeito de transporte quanto de exposição. no segmento da construção civil as tintas 
e massa corrida já utilizam o papelão ondulado como solução de embalagem. o segmento 
de frigoríficos e congelados passou a ter um alto índice de utilização da caixa de papelão 
após a inovação dos papéis resistentes à umidade e capazes de proteger os alimentos. 

ainda em sintonia com a política nacional de resíduos sólidos e em apoio à lei municipal 
de são paulo, a indústria de embalagens de papelão ondulado desenvolveu caixas checkout 
para substituir as sacolas plásticas dos supermercados. produzida em papelão ondulado, a 
embalagem é ideal para os supermercadistas e empresas que buscam oferecer uma alternati-
va para seus clientes carregarem as compras e ainda ajudarem a preservar o meio ambiente.  
essas embalagens servem também como grande ferramenta de comunicação, expondo a marca 
do cliente em grande estilo. as principais vantagens desse produto são a facilidade de descarte, o 
fato de ser 100% reciclável e biodegradável e a praticidade na montagem e no armazenamento.

como se vê, o setor de papelão ondulado tem todos os requisitos para ser o pionei-
ro nas mais diversas soluções sustentáveis, bem como fortalecer sua imagem como um se-
tor preocupado com as grandes questões mundiais que tratam do futuro do planeta. É jus-
tamente esse o grande desafio do gt de Marketing.             

Divulg
Ação

/ABPo

Coluna ABPO
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POr JuArez PereirA,

caixas de "Pequena" altura –  
resistência à comPressão

o usuário, às vezes, tem dificuldade de interpretar o resultado 
do ensaio de compressão quando a caixa tem altura “peque-
na”. neste caso, entendamos o termo “pequena” como o que 

compreende dimensões que não ultrapassam 120 milímetros.
a razão disso está no fato de que o colapso da caixa só se define, 

isto é, só fica evidente quando a caixa já sofreu uma grande deflexão 
(diminuição da altura em decorrência da compressão). 

quando tal situação se verifica, o conteúdo pode ter sido seriamen-
te danificado, já que passou a sofrer diretamente a pressão decorrente 
do peso sobreposto ao conjunto (embalagem e conteúdo). é o que 
pode acontecer quando a embalagem, em seu uso normal, tem o peso 
das outras embalagens que lhe são sobrepostas quando paletizadas.

em caixas de pequena altura se observam, nos ensaios de compres-
são, vários “picos”, isto é, vários pontos de resistência máxima; os pri-
meiros decorrentes de esmagamentos nas bordas (arestas) horizontais 
do topo e/ou fundo da caixa, porém sem o colapso das paredes verticais.

temos observado que em caixas de parede simples – onda c, por 
exemplo –, o colapso ocorre quando a deflexão atinge valores en-
tre 10 e 12 milímetros. maiores deflexões indicariam que o conteúdo 
passaria a ter participação na resistência à compressão, o que, para 
produtos não autossustentáveis, exigiria um reestudo da embalagem 
– provavelmente a utilização de uma estrutura de papelão ondulado 
mais resistente ou de acessórios internos para garantir que a caixa 
atenda à sua função principal de garantir a integridade de seu conte-
údo até chegar ao destino final.

Para especificar a embalagem em tais situações, o projetista deveria 
sempre fazer o ensaio de compressão da embalagem com o conteúdo 
e verificar a partir de que ponto há danos a esse conteúdo. 

temos observado, porém, que o primeiro "pico", que se verifica 
quando se faz o ensaio de compressão em caixas de pequena altu-
ra, é um resultado que atende aos cálculos feitos pelos projetistas 
ao utilizarem a fórmula de mcKee. 

isso, se confirmado com um significativo volume de ensaios, é 
altamente promissor, pois, embora não sendo detectado o colapso 
das paredes verticais da caixa, a indicação da resistência à com-
pressão, com base na deflexão, seria a especificação a definir. des-
sa forma, o analista (do controle de qualidade na inspeção duran-
te a análise no recebimento) ficaria em uma situação confortável 
para aprovar ou não o lote. 

o importante, porém, é o projetista da embalagem ter dados 
confiáveis sobre a especificação da deflexão correspondente 
à compressão. Para observarmos o comportamento da caixa, 
fizemos ensaios de compressão, embora em um caso isolado, 
em caixas de altura de 100 milímetros (largura e comprimento 
igual a 400 milímetros, papelão ondulado onda c e resistência 
de coluna de 11 kgf/cm). 

teoricamente, pela fórmula de mcKee, a resistência à compressão 
seria 493 kgf. o resultado apresentou, no primeiro “pico”, resistência de  
520 kgf (valor mínimo e deflexão de 12 milímetros), diferença a 
maior da ordem de 5,5 %. Houve ainda um segundo “pico” de 
594 kgf (valor mínimo e deflexão de 15,2mm) e um terceiro “pico” 
de 702 kgf ( valor mínimo e deflexão de 18,3mm). somente nesse 
último pico houve colapso (quebra das paredes verticais).

em caixas de alturas maiores – acreditamos acima de 120 milíme-
tros –, o colapso irá se verificar já no primeiro "pico", o que facili-
tará a interpretação do resultado.            n
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Gestão de precisão – pArte 1

Coluna Gestão empresarial 

Gestão de precisão é tema que aparece cada 
vez mais em nossos debates. cada vez mais 
se apresenta a questão da importância de se 

aumentar a velocidade de nossos processos de tra-
balho; cada vez mais se percebe que há importantes 
análises a serem debatidas no balanço entre a busca 
do custo mínimo em nossos produtos e a busca de 
mais velocidade nas cadeias de processo.

nas análises se evidencia cada vez mais que a bus-
ca da velocidade nas cadeias de processo é mais im-
portante do que a busca do custo mínimo nos produ-
tos e serviços que entregamos. isso afeta muito nossa 
condição competitiva.

na última edição de nossa coluna, apresentamos o 
texto de nosso colega de trabalho ricardo zibordi, es-
pecialista em modelagens matemáticas para cadeias 
de processo. modelagens matemáticas em cadeias de 
processo e gestão de precisão são entidades siamesas: 
nascem juntas e vivem juntas; dão resultados juntas nas 
organizações.

VALOR E IMPORTÂNCIA DA 
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

os conceitos que formam o todo da Gestão de pre-
cisão começam com uma questão cultural importante: 
o que é mais importante – a tarefa ou a informação 
concernente à tarefa? o que sempre foi valorizado 
nos nossos ambientes de trabalho foi a questão da 
tarefa. raramente encontramos empresas em que a 
informação que alimenta os processos é adequada-
mente valorizada perante os grupos de trabalho que 
integram as cadeias de processo. Acham que isso é 
um problema da turma de tecnologia da informação 
(ti) e a questão para por aí.

muitos colaboradores não se dão conta de que a 
qualidade da entrega da informação em cada posto 
de trabalho é um ato de colaboração e generosi-
dade de cada integrante da cadeia de processos 
com todos os demais. Quando cada um entrega a 

informação correta e no tempo correto na cadeia 
de processo, todos os demais colaboradores traba-
lham melhor. Há, então, mais honra e mérito em 
nossos trabalhos quando trabalhamos a qualidade 
e o rigor da informação.

Vem, então, algo fundamental: o que é a entrega da 
informação perfeita para alimentar cadeias de processo 
dentro dos fundamentos de Gestão de precisão?

A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO 
AO LONGO DAS CADEIAS DE PROCESSO

de uma maneira geral, percebemos que nossos co-
laboradores buscam soluções nos grandes sistemas 
de ti, como é o caso do enterprise resource planning 
(erp), esperando de grandes sistemas, pesados e 
complexos, as soluções que, por natureza, são abso-
lutamente simples.

Vamos exemplificar essa questão com um caso ele-
mentar, como a queixa de um especialista em con-
tabilidade. Ao comentar a dificuldade em dominar a 
informação no sistema contábil, ele cita o caso do 
aluguel a ser pago para o dono do imóvel e o im-
posto que incide sobre esse mesmo valor de aluguel. 
pagam o aluguel e não pagam o imposto ou pagam 
o imposto e não pagam o aluguel. em outros casos, 
não pagam nem o aluguel nem o imposto e, em al-
guns casos, pagam os dois corretamente. Aluguel e 
imposto são duas variáveis de uma mesma entidade 
complexa: pagar o aluguel; são indissociáveis. 

outro exemplo interessante é o pagamento do forne-
cedor e do frete da entrega quando não está no preço. 
conheci uma empresa que se especializou em ser protes-
tada porque pagava o fornecedor rigorosamente em dia, 
mas não pagava o frete, que se perdia em algum lugar.

A questão é: como garantir o link correto entre o 
valor a ser pago de aluguel e o imposto decorrente? 
preço e frete? como resolver essa questão tão ele-
mentar que se propaga por milhares de eventos em 
nossos sistemas de informação?
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A ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO
observando-se as Figuras 1 e 2, vemos uma estrutura em que apa-

recem as expressões núcleo da informação e Atributos da informação. 
Vamos usar o caso de nosso contador, e, como núcleo da informação, 
podemos considerar o aluguel a ser pago. Já como Atributos da infor-
mação, podemos considerar, por exemplo:

1. o contrato de aluguel;
2. vencimento do contrato e datas de pagamento;
3. cláusula de reajuste do aluguel;
4. índices de reajuste do aluguel;
5. nome do proprietário do imóvel a quem é feito o pagamento;
6. iptu do imóvel;
7. endereço;
8. dados fiscais;
9. dados bancários; e 
10. dados de comunicação.
considerando a Figura 2 especificamente, vemos as expressões sim-

ples e complexa. por exemplo, a fórmula matemática que permite calcular 
o imposto sobre o aluguel é uma informação complexa que exige critérios 
de cálculo, conforme pode ser observado na Figura 2. isso poderia ser con-

siderado o item 11 da sequência exposta como Atributos da informação. 
podemos ter critérios de manutenção do imóvel que requerem 

regras mais complexas e, dessa forma, definiríamos o item 12 da 
referida sequência dos Atributos da informação. 

o exemplo que citamos aqui vale para tudo o que acontece na em-
presa e que requer, de uma forma ou de outra, movimentação de recur-
sos e os registros corretos e precisos. 

A análise das Figuras 1 e 2 aponta claramente para a questão de 
somente começamos a fazer Gestão de precisão, quando para todas 
as nossas estruturas de informação dominamos claramente o núcleo 
da informação e os Atributos da informação. basta um único atribu-
to de informação falhar para que haja perda de precisão e velocidade 
em nossas cadeias de trabalho. esse fenômeno acontece em 100% das 
empresas que visitamos. o custo oculto aparece de forma contundente.

ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO E 
CADASTRO DA INFORMAÇÃO

essas estruturas de núcleo de informação e Atributos de informação 
ficam sediadas na estrutura de cadastros da empresa. essa estrutura 
de cadastros naturalmente fica sediada fisicamente no erp da empresa.

em toda empresa essa estrutura de cadastros existe, e sua qualidade 
interfere muito com a qualidade do que chamamos de Gestão de preci-
são e velocidade de processos.

essas estruturas de cadastros ficam, então, diretamente conec-
tadas com o plano de contas da empresa, a projeção orçamentária, 
o sistema de contas mutantes e o fluxo de caixa da empresa no 
presente e no futuro.

na tela “o sistema que termina no Fluxo de caixa” apresentamos 
quatro estruturas de cadastros. normalmente temos nas empresas cerca 
de 12 estruturas de cadastros que podem e devem ser colocadas em des-
taque. Questão complementar à dos cadastros é a manutenção de suas 
qualidades de informação. toda empresa precisa ter uma rotina de pre-
servação da qualidade dos cadastros e a integração dos mesmos entre si.

Figura 1

Figura 2

Luiz beRsou

Luiz beRsou
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QUALIDADE DAS ESTRUTURAS DE INFORMAÇÃO
As Figuras 1 e 2 referentes a núcleo de informação e Atributos de 

informação refletem estruturas de informação que podem ser classifi-
cadas quanto à qualidade da informação.

As três curvas ao lado refletem situações em que:
1. dominamos o núcleo da informação, mas não dominamos os Atri-

butos da informação;
2. dominamos o núcleo da informação e estamos evoluindo no do-

mínio dos Atributos da informação;
3. dominamos o núcleo e os Atributos de informação.
As decorrências dos três estágios da informação são bem refletidas 

nos gráficos em destaque, nos quais vemos a linha ideal de uma cadeia 
de trabalho, e o que acontece na prática.

DECORRÊNCIA DO DOMÍNIO E RIGOR 
DA INFORMAÇÃO NAS CADEIAS DE TRABALHO

imaginemos uma cadeia de suprimentos em uma empresa com filiais 
que vivem de contratos de trabalho. os quadros abaixo mostram como 
a falta de qualidade de informação aumenta em muito o custo oculto e 
atrasa os processos de trabalho. os gráficos são reais.

na cadeia de processos, temos que as filiais representam as ope-
rações unitárias 1, 2 e 3; o departamento de compras representa as 
operações unitárias 4 e 5; os fornecedores representam as operações 6 
e 7; e o fluxo de caixa representa a operação 8.

o formato da curva 
mostra a decadência do 
trabalho sem rigor de 
cadastros e a própria 
cadeia de processos, e 
a parte ascendente re-
presenta o esforço das 
equipes para terminar 
o ciclo de trabalho com 
qualidade e custo mini-
mamente aceitável. 

A área entre a reta 
superior e a curva inferior representa o custo fixo maior. Já tivemos 
empresas em que o custo a maior representado por essa curva repre-
sentava quase 50% do custo fixo.

RESULTADOS DA GESTÃO DE PRECISÃO 
E RIGOR DOS CADASTROS

o gráfico abaixo representa em boa parte o que é o efeito do 
cuidado com os cadastros da empresa e a estruturação inteligente 
dos processos.

Luiz beRsou

Luiz beRsou
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ressaltamos a questão à qual sempre nos referimos. para se 
diminuir custo fixo, a melhor iniciativa é aumentar a velocida-
de dos processos de trabalho.

no gráfico mostramos uma situação real em que a veloci-
dade do ciclo de trabalho foi reduzido a um terço da velocida-
de original, e o custo tradicional na empresa foi reduzido na 
mesma proporção.

Foi com o debate dessa curva que possibilitamos a nossos 
clientes ter custos fixos que representavam apenas 15% da 
receita da empresa, quando o dado anterior era de 40%.

ESTRUTURAÇÃO DOS CADASTROS, GESTÃO DE PRECISÃO 
E GESTÃO POR CAMADAS PROGRESSIVAS

observando-se a tela abaixo, verificamos de imediato que 
podemos considerar os cadastros que alimentam as diversas ca-
madas de gestão.

na filosofia de Gestão de precisão, se queremos que a gestão 
de cada camada seja perfeita e que haja gestão de precisão, 
os cadastros que vão alimentar os processos em cada camada 
devem ser perfeitos também.

GESTÃO DE PRECISÃO, SINCRONIA DE PLANEJAMENTOS E 
RECURSOS NAS CADEIAS DE PROCESSO

A tela ao lado representa o que mais belo pode ser feito 
em termos de trabalho de sincronia e alinhamento do ideal de 
gestão de uma empresa: busca do rigor e precisão em todas as 
cadeias de processo. trabalhamos as sincronias dos diversos 
planejamentos e orçamentos e, ao mesmo tempo, dominamos 
o desempenho das cadeias de trabalho que entram nesse jogo. 
podemos nos atrever a dizer que empresas que entram nes-
se estágio passam do estágio de estarem competitivas para 
o de serem competitivas.              
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MetsO Mais Presente! 

Por Thais Santi

Motivos não faltaram para comprovar a im-

portância do investimento de R$ 40 milhões 

consolidados pela Metso Paper na constru-

ção de sua nova fábrica no Brasil – uma planta com 

unidade de produção de equipamentos para papel, ce-

lulose e energia e os escritórios  administrativos da 

empresa inaugurada em março último em Araucária, 

no Estado do Paraná. Entre eles está o fato de, no 

ano passado, o País ter se tornado o primeiro destino 

das vendas de tecnologias da empresa finlandesa. 

Além disso, o cenário positivo, com novos projetos 

anunciados no Brasil pelo setor de celulose e papel, 

contribuiu para esse crescimento e aumentou o in-

teresse da Metso em expandir suas atividades na 

América Latina. Tanto é assim que, para 2013, os 

executivos da empresa programam a construção de 

um centro de serviços no Estado do Maranhão. 

“O Brasil é considerado um mercado jovem e saudá-

vel, ou seja, tornou-se um porto seguro de muitos forne-

cedores estrangeiros. Devido à sua estabilidade econô-

mica perante os demais países no mercado mundial”, 

frisaram os dirigentes da Metso durante a solenidade 

da inauguração da nova planta. Só o País foi responsá-

vel pela soma de 1,292 bilhão de euros, representando 

mais de  20% das vendas da Metso. Vale ainda citar que 

a competitividade florestal do Brasil é favorecida pelo 

desenvolvimento tecnológico do setor florestal local, 

condições climáticas e disponibilidade de terras. 

Para Celso Tacla, presidente da Metso para a América 

do Sul, a estratégia de investimento da empresa está 

baseada na previsão positiva de crescimento da deman-

da e da necessidade das indústrias do setor de substi-

tuir a produção de alto custo dos mercados maduros 

por novas fábricas de alta eficiência. “Com isso, espera-

mos um aumento de capacidade de produção de 40% 

na América do Sul nos próximos cinco anos”, afirmou. 

Outro dado importante: no Brasil, o mercado de ser-

viços tem crescido entre 10% e 15% ao ano, tornan-

do-se um segmento muito promissor segundo Paulo 

Aguiar, gerente de Vendas da Metso. “Enquanto a área 

de projetos oscila bastante em função da economia, a 

de serviços é bastante estável. Em 2008, com a crise, 

foi a grande responsável por assegurar o faturamento 

da empresa”, ressaltou.

As considerações relevantes sobre o potencial do Brasil 

como porto seguro de investimentos externos foram res-

saltadas por Pasi Laine, vice-presidente executivo mundial 

da Metso Celulose, Papel e Energia (e debut para CEO). “A 

crise não afetou este mercado, que opera em longo prazo, 

possibilitando à empresa dar continuidade à sua estratégia 

de investimento nos mercados emergentes.”

Araucária em detalhes
Atualmente, do total do faturamento global da  

Metso em prestação de serviços, 41% concentram-se na 

América do Sul. “Nosso objetivo é aumentar ainda mais 

esse share a partir da ampliação de nossos negócios na 

A finlandesa Metso Paper respondeu com investimentos à perspectiva de 
aumento da demanda tecnológica da indústria de papel e celulose na América 
do Sul. Uma nova planta da empresa foi inaugurada no País, na cidade de 
Araucária (PR), em março último, ampliando sua oferta de serviços ao setor
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Como um marco em 
investimentos para 
a região, políticos 
participaram da 
inauguração. Da esquerda 
para a direita: Beto richa, 
governador do estado 
do Paraná; Celso tacla, 
presidente da Metso para 
a américa do sul; Pasi 
Laine, presidente mundial 
da Metso Papel, Celulose e 
energia; Marcelo Castelli, 
CeO da Fibria; e albanor 
José Ferreira Gomes, 
prefeito de araucária

negócios & Mercado
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região.” Para tanto, a nova fábrica compreenderá a área 

de manufatura e serviços, além da sede administrativa, 

com os departamentos de vendas, engenharia, recursos 

humanos, tecnologia da informação e treinamento, dis-

tribuídos em 10 mil metros quadrados.

Construída sobre os pilares da sustentabilidade, a 

unidade foi arquitetada como um prédio inteligente 

de alta eficiência térmica. Sua estrutura requer baixo 

consumo de água, possibilitado pela captação e apro-

veitamento das chuvas e uma estação de tratamento de 

efluentes, para reúso. O projeto também previu redução 

no uso de madeira durante a construção/acabamento, 

utilização de telhados de alta refletância, isolamento 

térmico, ventilação cruzada e brises. 

O principal objetivo da unidade é funcionar como 

sede de suporte aos clientes, seja com serviços de cam-

po e reparo de peças, seja com usinagem e manufatura. 

Além disso, será um polo do desenvolvimento da área 

de engenharia e execução de projetos. Entre os serviços 

prestados em manufatura e reparos, a unidade, inclusi-

ve, já tem recebido peças para reforma de várias empre-

sas da América do Sul. 

“Hoje a Metso detém 100% desse mercado para 

recuperação dos alimentadores de alta pressão na 

região”, pontuou o gerente de vendas da Metso. A 

unidade também conta com a área de caldeiraria 

pesada, com a fabricação de peneiras do difusor at-

mosférico. “O que mais trabalharemos nesta unidade 

serão os serviços para rolos e prensas, roscas plug, 

picadores e alimentadores de alta pressão. Normal-

mente essas peças seriam enviadas para fora do Bra-

sil, mas, com a nova fábrica, economizaremos custo 

e tempo aos clientes, otimizando esse processo de 

fornecimento”, disse Aguiar.

Entre as novidades da planta da Metso está a par-

te de corte de plasma de alta precisão, bem como as 

cabines de hidrojato e pintura que foram implanta-

das. Além disso, na área de usinagem, a Metso Arau-

cária fabricará as bicas de smelt, comuns no caso de 

desgaste das caldeiras, que serão exportadas para 

várias regiões do globo. De acordo com o gerente 

de Vendas da Metso, “das 400 bicas comercializadas 

no mundo inteiro no ano passado, 200 foram feitas 

pela Metso. Agora, a empresa também pode fabricar 

filtros de licor para digestores”.

Aguiar destaca ainda o know how da empresa 

finlandesa no Brasil com sua nova unidade para au-

xiliar na solução de problemas em países da Amé-

rica do Sul. “Quando ocorreu o terremoto no Chile 

há dois anos, o país virou um caos, assim como as 

indústrias. Torres de branqueamento e digestores 

caíram, o que destruiu grande parte dos processos. 

Fomos chamados como equipe especializada, for-

mada por 30 profissionais da unidade de Araucária 

e outras dez pessoas de outras plantas para colocar 

em funcionamento várias fábricas e recuperar inú-

meros equipamentos locais. O atendimento rápido e 

eficaz, com segurança, foi fundamental para o futu-

ro dessas empresas, algo que só foi possível porque 

estávamos presentes na América do Sul”, recordou 

o gerente de Vendas.

Próximos passos
Para acompanhar o crescimento anunciado, além 

da fábrica em Araucária, uma nova unidade da Metso 

está sendo implantada em Imperatriz, no Maranhão, 

com início das operações previsto para o próximo 

ano. A unidade atenderá diretamente ao projeto da 

Suzano Maranhão em sua totalidade, bem como ou-

tras fábricas localizadas nas proximidades. 

“A oferta de serviços será a mesma, mas a proximida-

de com o cliente certamente facilitará o trabalho para 

ambas as partes, reduzindo prazos e até mesmo cus-

tos, como os envolvidos com a logística, por exemplo”, 

Celso tacla: 
“esperamos 
um aumento de 
capacidade de 
40% na produção 
sul-americana nos 
próximos cinco anos”
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“De alguma 
forma, a 
Metso está 
presente em 
mais de 60% 
das fábricas 
de celulose 
e papel 
no País”, 
destacou 
Pasi laine
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afirmou Tacla, presidente da Metso para a América do 

Sul.  A inserção de novas tecnologias também coloca a 

empresa em posição de vantagem, principalmente na 

questão energética. A demanda, segundo a empresa, 

vem crescendo 6% ao ano na América do Sul, e a lide-

rança do Brasil em bioenergia faz do País um potencial 

mercado para o crescimento dos biocombustíveis. 

Nessa questão, diz Tacla, as caldeiras de biomassa 

para a indústria de celulose, bem como outras tecno-

logias – peletização, gaseificação, pirólise e até etanol 

de segunda geração –, poderão se tornar importantes 

aliados na competitividade desta indústria. Hoje, a com-

panhia está com seis projetos em andamento em ener-

gia renovável – em caldeiras de biomassa: CMPC Santa 

Fé (80 MWe), Arauco Viñales (80 MWe), CMPC Laja (50 

MWe) e Suzano Maranhão (50 MWe); em caldeiras de 

recuperação (papel e celulose): Eldorado (280 MWe) e 

Suzano Maranhão (300 MWe). (Veja o quadro com 

os números das tecnologias mais comercializa-

das pela Metso no mundo)

Outro projeto também destacado pelos executivos da 

Metso durante a inauguração da nova planta foi a mais 

nova unidade de gaseificação de resíduos, por meio do 

processo de Circulating Fluidized Bed (CFB), que sairá 

na Finlândia, em abril deste ano, para a empresa Lahti 

Energia Oy. A solução foi idealizada para substituição 

em larga escala do uso de combustível fóssil, produ-

zindo eletricidade e biocombustíveis, com significa-

tiva redução das emissões de CO2. Essa planta gerará  

50 MWe (cerca de 90 MWth) com os resíduos que se-

rão transformados em gás combustível. Nesse proces-

so, os materiais são resfriados, limpos e incinerados em 

uma caldeira de alta eficiência para produção de vapor. 

“Queremos futuramente oferecer essa mesma tecnolo-

gia no Brasil como uma alternativa para as plantas na 

geração de energia”, pontuou Laine.

Em contrapartida, não só de boas perspectivas vive 

o setor. Segundo Tacla, alguns fatores desafiarão esse 

mercado. “Ainda convivemos com altas taxas de im-

postos sobre os investimentos, e a apreciação da mo-

eda em relação ao dólar continuará prejudicando as 

margens de lucro dos exportadores de celulose bra-

sileiros”, aponta o executivo. O presidente da Metso 

para América do Sul citou ainda o aumento do custo 

de mão de obra de construção como um dos grandes 

gargalos para o desenvolvimento da indústria. 

Mas nada que uma economia promissora, como a do Bra-

sil, não consiga encontrar meios de superar! Se depender do 

setor e seus fornecedores, o futuro será de crescimento.    

Distribuída em uma 
área de 10 mil m2, os 
visitantes puderam 
conhecer as instalações 
da nova planta, incluindo 
as áreas administrativas

As tecnologias mais comercializadas pela Metso no mundo

Fabricação de Celulose Papel, Papelcartão e Tissue Bioenergia

200 pátios de madeira

470 cozimentos

300 linhas de fibras completas 

4000 tambores lavadores

1190 prensas de lavagem TwinRoll 

350 máquinas de secagem

+ 400 evaporações

+300 caldeiras de recuperação

+80 caustificações

900 máquinas de papel

700 máquinas de papelcartão

180 máquinas tissue

200 linhas de polpação mecânica

200 caldeiras de leito fluidizado borbulhante

70 caldeiras de leito fluidizado circulante

120 Caldeiras de grelha para biomassa 

400 Sistemas de proteção ambiental

Sistemas de gaseificação

Fonte: Metso 
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Jussi Salojärvi, Gerente de Desenho Industrial da Metso

 

Projetado com segurança e facilidade em mente
Assim como todos os produtos Metso, a nova linha para produção de papel e cartão, OptiConcept M, 
foi desenvolvida pensando nos usuários finais. A segurança do operador e a facilidade de operação
foram os principais motivadores para o desenvolvimento deste conceito inovador de máquina.
As tarefas diárias podem ser realizadas de forma mais segura e mais fácil; os níveis de ruído
são menores e a linha de produção apresenta uma melhor ergonomia. A manutenção é
mais simples graças a passadiços mais espaçosos e com melhor acessibilidade. 

www.metso.com/opticonceptm

O OptiConcept M representa um investimento econômico que garante um melhor nível de 
segurança e menor impacto ambiental. “Para os fabricantes de papel e cartão, o conceito 
OptiConcept M aumenta a motivação dos funcionários, apresenta acessibilidade otimizada e 
maximiza a produtividade”, explica Jussi Salojärvi, Gerente de Desenho Industrial da Metso.
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Os avançOs dO tratamentO 
de água e efluentes

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Aquela época em que fábricas lançavam nos córre-
gos todo o volume de água usado em suas atividades 
industriais parece remota em meio ao contexto atual. 
Felizmente, a crescente preocupação com a preservação 
dos recursos naturais deixa a realidade da década de 
1970 para trás. As conquistas atingidas ao longo desses 
anos, porém, não devem ser esquecidas.

O estabelecimento de normas que prezam pela água 
se destaca entre as medidas que trouxeram avanços 
significativos no uso do recurso hídrico. “A legislação é 
o que motiva a adoção de novas tecnologias e técnicas 
para tratamento de água e efluentes”, constata o enge-
nheiro ambiental Daniel Brooke, gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Perenne.

Hoje, a rotina de diferentes segmentos industriais 
não se limita ao uso mais racional da água, voltando-se 
também à eficiência dos tratamentos. Na prática, todos 
os setores procuram atingir metas contínuas de melho-
rias ambientais. A indústria de celulose e papel faz parte 
da lista de segmentos que almejam esse objetivo em 
prol da sustentabilidade.

Para tratar a água e os resíduos sólidos provenientes 
de seu processo de produção, o setor recorre a inúmeras 
alternativas tecnológicas. Entre as mais atuais, encon-
tram-se os diferentes processos de deságue e secagem 
do lodo gerado nas estações de tratamento. 

Conforme explica o engenheiro Ricardo Carvalho, 
gerente da Unidade de Negócios da Perenne, tais apli-
cações reduzem o volume do lodo a ser descartado a 
partir da evaporação da água existente. “Dependendo 
da composição química, o vapor gerado com essa tec-

nologia ainda pode ser reutilizado para outros fins. É 
possível, por exemplo, condensá-lo novamente e usá-lo 
na etapa de lavagem”, aponta a solução. Já o produto 
obtido na secagem (resíduo seco) pode ser usado como 
adubo a partir da compostagem.

Apesar de o sistema de secagem despontar entre as 
tecnologias mais atuais, os players do setor têm à mão 
três processos como alternativas convencionais: adensa-
mento, decanter centrífuga e filtro prensa. Nos métodos 
convencionais, esclarece Carvalho, o teor de umidade 
fica entre 60% e 80% do volume, dependendo da carac-

Perenne oferece alternativas tecnológicas para otimizar o uso do recurso 
hídrico no processo de fabricação de celulose e papel
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terística do efluente e da tecnologia adotada. “No caso 
do sistema de secagem utilizado com o pós-tratamento, 
reduz-se o restante do teor de umidade existente de 85% 
a 92%, resultando em uma diminuição drástica do volu-
me, reduzindo consideravelmente os custos com logística 
e procedimentos de descarte e, ainda, minimizando os 
impactos ambientais”, lista o engenheiro.

Carvalho informa que o processo de pós-tratamento 
já está em operação no Brasil. Na hora de optar por um 
dos processos, fatores como custo, espaço e prazo de 
execução da planta devem ser avaliados. “Acredito que 
em breve o sistema de secagem será a opção adotada 
pelos grandes players, seja pela eficiência, pelo custo-
-benefício ou até mesmo pela necessidade de atender 
às exigências da legislação.”

Água: recurso indispensável em 
todo o processo produtivo

A conscientização ambiental, somada ao respeito 
à legislação vigente, caracteriza de forma marcante o 
final do processo produtivo de celulose e papel. O trata-
mento da água, contudo, é igualmente fundamental na 
ponta oposta, ou seja, no início da fabricação. 

Entre os requisitos da água industrial está um baixo 
teor de sólidos em suspensão, a fim de reduzir a con-
taminação das linhas, bem como reduzida presença de 
cloretos e pouca dureza, para evitar corrosão ou incrus-
tação nas linhas. “Os teores de cloretos e de dureza 
nos mananciais brasileiros são usualmente baixos, o 
que justifica tratamento baseado apenas na etapa de 
clarificação”, explica o gerente de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Perenne. 

O tratamento da água industrial pode basear-se em 
tecnologias convencionais de coagulação, floculação, 
sedimentação e filtração, como também na tecnologia 
de membranas de ultrafiltração. Conforme esclarece 
Brooke, a principal diferença entre a ultrafiltração (UF) e 
o processo convencional está relacionada à qualidade do 
produto final e ao consumo de produtos químicos. “Com 
a UF, é possível obter turbidez da água tratada na ordem 
de 0,1 NTU. Já a alternativa convencional resulta em tur-
bidez de 1 NTU”, compara o gerente da Perenne. “O con-
sumo de químicos da UF é de 5 a 10 vezes menor do que 
o consumo de um tratamento convencional”, completa.

Brooke reforça que, no caso da água usada nas cal-
deiras, a qualidade é fator ainda mais relevante. “As no-
vas caldeiras de alta pressão e sistemas de cogeração 
exigem condutividade inferior a 0,3 micro-siemens/cm e 
teores de sílica inferiores a 10 ppb, ao passo que a água 
bruta usualmente possui condutividade de 150 micro-
-siemens e em torno de 10.000 ppb de sílica”, informa o 
engenheiro ambiental. Para atingir essas características, 
a água passa por um processo de desmineralização, que 
atualmente pode ser feito a partir de duas tecnologias: 
a de resinas de troca iônica e a de membranas de os-
mose reversa.

Caso tais especificidades não sejam atingidas, ambas 
as águas podem causar transtornos à linha de produ-
ção. A água industrial desapropriada leva à formação 
de algas e biofilme nas torres de resfriamento, bem 
como ao aumento do consumo de químicos usados no 
processo. A água desmineralizada, por sua vez, quando 
não tratada adequadamente, pode reduzir drasticamen-
te o intervalo entre manutenções de caldeiras e turbi-
nas, interrompendo a produção da planta. 

Troca iônica X osmose reversa
Embora a troca iônica ainda figure como a alternati-

va mais convencional para a desmineralização da água, 
o sistema que usa membranas de osmose reversa vem 
ganhando espaço nas novas plantas de celulose. A uni-
dade industrial da Bahia Specialty Cellulose (BSC), loca-
lizada no Complexo Industrial de Camaçari (BA), pode 
ser citada como exemplo de parque que adotou essa 
opção tecnológica desde o início das operações. 

Em 2006, a empresa firmou contrato com a Perenne. 
Os equipamentos adquiridos, com capacidade de produ-
ção de água desmineralizada de 640m³/h, são compos-
tos pelos seguintes itens: pré-tratamento por filtro de 
areia duplo fluxo; sistema de desmineralização de água 
por osmose reversa; sistema de troca iônica, sistemas 

sistema de osmose 
reversa propõe 
a utilização de 
membranas 
constituídas de 
camadas poliméricas, 
capazes de reter até 
sólidos dissolvidos, 
como sais e metais
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de filtração e polimento de condensado e, finalmente, 
sistema de neutralização dos efluentes. Segundo Reinal-
do Alcântara Fernandes, coordenador de Utilidades da 
BSC, as escolhas foram baseadas na qualidade da água 
bruta e na experiência anterior da empresa. “Nossa Li-
nha 1 já usava sistema de osmose reversa”, comenta ele 
sobre a implantação bem-sucedida da tecnologia.

O sistema de osmose reversa proposto pela Peren-
ne considera a utilização de membranas constituídas 
de camadas poliméricas, capazes de reter até sólidos 
dissolvidos, como sais e metais. No processo, a água é 
bombeada em altas pressões através das membranas, 
gerando duas correntes: uma de água desmineralizada 
(permeado) e outra de água e sais minerais (rejeito).

Mais uma característica peculiar do sistema de osmo-
se reversa é o duplo passo. Isso significa que a água de 
permeado atravessa o sistema de membranas por duas 
vezes, a fim de melhorar suas propriedades.  

De acordo com o gerente da Perenne, o investimen-
to de uma empresa de celulose e papel que adota 
a tecnologia de osmose reversa é aproximadamente 
30% superior ao correspondente em tecnologias con-
vencionais baseadas em troca iônica. Vale ressaltar, 
porém, que o payback pode ser notado a partir de um 
ano da data de implantação. 

O retorno financeiro é visto por Brooke como uma das 
principais vantagens apresentadas pelo sistema de osmo-
se reversa: “A economia de químicos, mais especificamen-
te ácido clorídrico e hidróxido de sódio, usados em grande 
quantidade na regeneração das resinas da troca iônica, 
proporciona um payback de boa brevidade”, afirma. 

Outro benefício que pode ser desfrutado pelos players 
que adotam o sistema de osmose reversa em seus par-
ques é o prolongamento da vida útil das membranas. 
O mercado estima um período de uso de três a cinco 
anos. Isso, no entanto, depende de como o sistema é 
operado, ressalta Brooke. “Temos exemplos de plantas 
operadas por profissionais da Perenne cujas membranas 
ultrapassaram seis anos de vida útil”, destaca. “Tudo 
varia conforme a capacitação de quem opera e a correta 
manutenção do sistema.”

Também por esse fator, a Perenne oferece o progra-
ma Lado a Lado. Caracterizado pelo uso de sofisticados 
algoritmos matemáticos, o programa é capaz de prever 
atividades de manutenção necessárias e reduzir danos às 
membranas. “O Lado a Lado também elabora protocolos 
personalizados para limpeza de membranas, aumentando 
a eficiência dessa ação e reduzindo o dano causado por 
produtos químicos agressivos”, esclarece Brooke.

Na rotina operacional da BSC, a intervenção do opera-
dor inclui uma limpeza química (lavagem ácida e alcalina) 
a cada dois meses. “Além disso, contamos com um acom-
panhamento mensal da performance da planta por meio 
do programa Lado a Lado. Quando há necessidade de 
manutenção no sistema, a Perenne tem colaborado com 
supervisão in loco, e as decisões são compartilhadas”, re-
vela Fernandes, coordenador de Utilidades da BSC.

Vale lembrar que a tecnologia de osmose reversa vem 
sendo adotada há mais de 25 anos no Brasil. Nas áreas 
de saneamento, por exemplo, já substitui os processos 
físico-químicos convencionais em virtude da menor pro-
dução de lodo, redução do consumo de químicos, menor 
área utilizada e melhor qualidade do produto. 

Por que, então, diante das inúmeras vantagens de-
monstradas, essa tendência ainda não pode ser conside-
rada como consolidada na indústria de celulose e papel 
brasileira? “Em muitos casos, trata-se de uma questão 
cultural”, responde Brooke. O gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Perenne ressalta que o fato de os 
processos convencionais já atenderem aos requisitos 
de qualidade dentro dos custos operacionais esperados 
também dificulta a popularização da tecnologia mais 
recente. Ele garante, contudo, que ambas as tecnolo-
gias estão bem difundidas. “A adoção de uma ou outra 
está mais atrelada à cultura da empresa que realiza o 
projeto da planta de celulose”, avalia.     n

Com a devida 
manutenção, a vida útil 
de membranas usadas 
no sistema de osmose 
reversa pode se estender 
a até cinco anos ou mais
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Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Um plano para a política
Para atender às demandas da Lei Nº 12.305/2010, poder público, setor 

empresarial e sociedade terão de unir forças e arregaçar as mangas. Veja 

o que já vem sendo colocado em prática e quais devem ser os próximos 

passos, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos
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Apesar da boa notícia, o Plano Nacional ainda indica 
muitos aspectos que requerem avanços, enfatiza o téc-
nico do Ipea. A coleta seletiva, por exemplo, está entre 
as áreas que demandam melhorias. “O que existe hoje 
é a coleta simples, feita em qualidade variada pelos mu-
nicípios brasileiros. Já quanto à coleta seletiva, eu diria 
que é incipiente em todo o País”, constata Alvarez.

Para o diretor de Ambiente Urbano do MMA, o diag-
nóstico do Ipea reforça a existência de um gargalo: a 
falta de informação esquematizada sobre os resíduos. 
“Fazer com que as informações cheguem a todos os 
âmbitos envolvidos para realizar e acompanhar essa 
reforma política é o grande desafio que temos pela 
frente”, identifica Costa.

Metas instituídas
Entre os objetivos mais difundidos da Lei Nº 

12.305/2010, está o fechamento de todos os lixões a 
céu aberto espalhados pelo Brasil, até 2014. Os lixões 
representam uma forma inadequada de disposição fi-
nal de resíduos e rejeitos, pois consistem na descarga 
do material no solo sem qualquer técnica ou medida 
de controle. O que a lei prevê, portanto, é que, daqui a 
dois anos, os rejeitos que não puderem ser composta-
dos nem reciclados – fração que representa entre 5% 
a 10% do total do lixo urbano – sejam destinados a 
aterros sanitários. Esse tipo de disposição de resíduos 

DiVuLg
AçãOA forma como a sociedade brasileira lida com o 

lixo que produz, assim como as empresas com 
os resíduos industriais, está passando por uma 

fase de transformação. Em agosto de 2010, foi apro-
vada a Lei Nº 12.305, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) e demanda alterações em 
diversas condutas atuais. Na prática, poder público, se-
tor produtivo e sociedade buscam entendimento sobre 
suas novas responsabilidades. 

A fim de facilitar o processo que levará à implantação 
eficaz da lei, instituiu-se também o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, documento que apresenta conceitos e 
propostas para a interação entre os muitos setores da 
economia. (Veja BOX sobre o conteúdo mínimo 
do Plano Nacional de Resíduos Sólidos)

No final de 2011, o documento em questão foi obje-
to de discussão de cinco audiências públicas regionais, 
uma audiência pública nacional e consultas públicas via 
internet. “Foi um processo muito exaustivo, com alte-
ração de inúmeras emendas”, recorda Silvano Silvério 
da Costa, diretor de Ambiente Urbano do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). 

Apesar do trâmite trabalhoso, Costa vê a participa-
ção da sociedade como enriquecedora. “Atualmente, 
a versão final do Plano Nacional, que está em análise 
pelos Conselhos Nacionais, soma muitas contribuições 
provenientes das consultas públicas”, informa. 

Outro aspecto positivo, segundo ele: à medida que 
a sociedade teve acesso e ajudou a construir o Plano 
Nacional, inteirou-se mais sobre educação ambiental e 
sobre as maneiras de buscar um consumo sustentável. 
“Isso certamente facilitará a implantação prática do 
Plano”, acredita Costa.

Para chegar à estruturação do documento que pas-
sou pela aprovação da sociedade e deve receber o aval 
dos Conselhos Nacionais ainda no primeiro semestre 
deste ano, o MMA contou com o auxílio do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) na elaboração 
de um relatório que refletisse a atual situação dos resí-
duos sólidos no Brasil. De forma geral, o diagnóstico foi 
montado a partir do ciclo dos resíduos: geração, coleta, 
tratamento e disposição final, conforme explica Albino 
Rodrigues Alvarez, técnico de Planejamento e Pesquisa 
do Ipea. De acordo com Alvarez, a primeira grande con-
clusão revelada pelos dados do diagnóstico diz respeito 
ao avanço da coleta regular nos últimos 20 anos. A taxa 
de cobertura de coleta alcançou quase 90% do total 
de domicílios brasileiros em 2009, sendo que nas áreas 
urbanas esse índice supera os 98%. 

Para Silvano Silvério 
da Costa, levar 
informações a todos os 
âmbitos envolvidos é 
o grande desafio para 
realizar e acompanhar 
essa reforma política 
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sólidos urbanos no solo não causa danos à saúde públi-
ca e minimiza os impactos ambientais. 

Outro aspecto fundamental da PNRS é a responsa-
bilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidor e governo so-
bre os resíduos sólidos. Tomando esse pressuposto como 
base, uma série de metas que visam à redução dos resí-
duos e rejeitos encaminhados para disposição final am-
bientalmente correta foi listada, a exemplo da expansão 
da coleta seletiva de materiais recicláveis (fração seca 
do lixo). Em outras palavras, a implantação da logística 
reversa fica a encargo do setor privado. 

A respeito da coleta seletiva, o diagnóstico reali-
zado pelo Ipea mostra que, entre 2000 e 2008, hou-

ve um aumento de 120% no número de municípios 
que desenvolvem tais programas: atualmente 994 
– a maioria dos quais localizada nas regiões Sul e 
Sudeste. O marco, embora importante, não ultrapassa 
18% dos municípios brasileiros, o que reforça a ne-
cessidade de as empresas viabilizarem com rapidez o 
sistema de coleta seletiva de plásticos, metais, papéis, 
papelão e vidros gerados nos domicílios.

Ana Maria Luz, presidente do Instituto GEA – Ética 
e Meio Ambiente, Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip) que tem como finalidade de-
senvolver a cidadania e a educação ambiental, aponta 
as duas principais falhas na atual forma de coleta sele-
tiva. A primeira consiste na falta de comunicação com 
o cidadão. “As pessoas que se mobilizam a separar os 
materiais recicláveis muitas vezes não sabem os dias e 
os horários em que o caminhão de coleta passa nem os 
locais de entrega”, exemplifica ela. 

Outra falha apontada por Ana Maria refere-se à logís-
tica de recolhimento. “Na cidade de São Paulo, apenas 
alguns bairros oferecem o serviço de coleta seletiva. 
Mesmo nesses bairros, o serviço funciona mal, com da-
tas incertas de coleta”, lamenta. 

Elisabeth Grimberg, coordenadora da área de Resí-
duos Sólidos do Instituto Pólis, acredita que a falta de 
entendimento sobre a responsabilidade de cada ator no 
processo de coleta seletiva dificulta a implantação ade-
quada prevista pela lei. 

Ao citar uma pesquisa realizada pelo Pólis, que en-
volve diálogos com gestores públicos de diversos muni-

Albino Alvarez revela 
que os produtos feitos 
de papel e papelão são 
líderes em reciclagem 
quando comparados 
a plástico, metal, 
alumínio e vidro

Central de 
Compostagem da 
Unidade Limeira, 
da Suzano, conta 
com tecnologias de 
ponta para gerenciar 
resíduos sólidos 
industriais
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Para Ana Maria, 
o princípio de ter 
as cooperativas 
de catadores 
integradas a 
programas 
municipais pode 
ser bastante 
eficiente
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cípios paulistas, Elisabeth aponta que “ainda não pare-
cem claras as respectivas parcelas de responsabilidade 
na gestão dos resíduos sólidos, especialmente os domi-
ciliares, que cabem à prefeitura e ao setor empresarial”. 

De acordo com a Lei Nº 12.305/2010, lembra Elisa-
beth, as prefeituras são responsáveis pela coleta sele-
tiva da fração orgânica do lixo, o que inclui sobras de 
alimentos e partes úmidas de diversos resíduos. Já os 
produtos dispensados após o consumo, chamados de 
“resíduos secos”, devem ficar sob responsabilidade do 
setor empresarial, caracterizando a logística reversa. 

Trata-se, na verdade, de um conjunto de ações, proce-
dimentos e meios que facilitam o retorno dos resíduos 
sólidos a seus geradores para que sejam reciclados ou 
reaproveitados para confecção de novos produtos, vi-
sando à geração mínima de rejeitos.

O compartilhamento de responsabilidades, o estímu-
lo econômico para atividades de reciclagem e a desti-
nação apropriada dos resíduos são tratados em toda a 
proposta do Plano Nacional. A pesquisadora do Instituto 
Pólis, no entanto, ainda nota certa estagnação nessas 
iniciativas. Prova disso é que, hoje, menos de 1,5% dos 
resíduos gerados são reciclados por sistemas de coleta 
seletiva, conforme aponta o levantamento do Ipea. 

“A missão das prefeituras é garantir que os resíduos 
úmidos recolhidos sigam para compostagem ou biodi-
gestão, mas também lhes cabe a tarefa de coordenar 
toda a sistemática de funcionamento da logística rever-
sa, uma vez que não há um padrão a ser seguido por 
todos os municípios”, reforça Elisabeth sobre as ações 
que demoram a ser vistas na prática. 

Como forma de viabilizar a implantação de um mode-
lo de logística reversa, a pesquisadora sugere a criação 
de um fundo federal constituído com recursos advindos 
do setor empresarial (gerador de resíduos). “Tais recur-
sos seriam repassados para fundos municipais e a corre-
ta aplicação dos mesmos seria garantida pelo controle 
social de conselhos municipais com representação da 
sociedade civil, governo e setor privado”, exemplifica. 

A atual falta de mobilização do setor privado, in-
siste Elisabeth, não ocorre por ausência de exemplos. 
“Muitas empresas presentes no Brasil têm sede em 
países que já fazem coleta seletiva, como Espanha, 
França, Itália e Alemanha”.

Quando se trata de países referência, o diretor de Am-
biente Urbano do MMA concorda com Elisabeth sobre a 
conduta europeia e cita o Japão como outro bom adminis-
trador de seus resíduos. Costa acredita, porém, que é preci-
so desenvolver um modelo baseado na realidade brasileira.

Ponto de partida
Pedro Vilas Boas, consultor na área de Reciclagem da 

Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa), in-
forma que o setor papeleiro está se mobilizando para 
atender às demandas da PNRS. “A obrigatoriedade de 
fazer a logística reversa envolve uma conciliação entre 
os segmentos de embalagem, os municípios e os con-
sumidores, e a maneira como isso está sendo discutido 
ainda é, de fato, muito embrionária”, contextualiza. 

Apesar de essa avaliação exigir tempo e dedicação, 
Vilas Boas acredita que as mudanças não tardarão a 
acontecer. “O governo federal prevê a implantação da 
logística reversa em todos os municípios brasileiros, 
mas, prioritariamente, nas 12 cidades que serão sede da 
Copa do Mundo de 2014 e nas regiões de seu entorno. 
Portanto, em dois anos as medidas terão de ser adota-
das de alguma forma”, diz ele sobre o prazo estipulado.

Segundo ele, a iniciativa por parte do setor de emba-
lagens teve o pontapé inicial a partir de uma coalizão de 
todos os seus segmentos. Coordenada pelo Compromis-
so Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), a coalizão 
elaborou um plano de ações para incrementar a recicla-
gem de embalagens pós-consumo de produtos não pe-
rigosos que está sendo discutido como modelo e poderá 
vir a se transformar na conduta a ser adotada pelo setor 
de embalagens para realizar a logística reversa.
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Entre os pontos que es-
tão sendo discutidos pela 
coalizão, Vilas Boas cita a 
definição da participação 
de cada segmento, assim 
como o levantamento dos 
aportes financeiros neces-
sários para as ações práti-
cas. Segundo a proposta, 
os primeiros investimentos 
seriam destinados às 12 
cidades sede da Copa de 
2014, com extensão para 
as regiões metropolitanas. 
De acordo com a coalizão, 
a iniciativa permitirá ana-
lisar os principais obstácu-
los enfrentados e delinear 
com assertividade as es-
tratégias de intervenção 
em nível nacional.

Para atingir essa primeira meta, a coalizão almeja 
triplicar o número e/ou a capacidade das cooperativas 
das respectivas cidades e fortalecer a parceria entre in-
dústria e varejo para ampliar e consolidar os Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV). Investimentos em campanhas 
de conscientização da população também fazem parte 
dos planos da coalizão.

A partir da adoção dessas e demais medidas de lo-
gística reversa, é importante ressaltar que “o papel é 
um produto biodegradável e de fácil compostagem, ca-
racterísticas que tendem a ganhar espaço no setor de 
embalagens”, comenta Vilas Boas.

A visão de Assunta Napolitano Camilo, diretora do 
Instituto de Embalagens, é similar à do executivo da 
Bracelpa: “A indústria de embalagem terá de repensar 
suas operações, mas, ao mesmo tempo, o novo cenário 
reflete uma grande oportunidade”, frisa. Para ela, o pa-
pel em si é o ponto forte do setor, por ter “diferenciais 
fantásticos, como o fato de ser um produto proveniente 
de fontes renováveis e utilizar energia limpa em seu pro-
cesso produtivo”, cita. 

Ela, contudo, acredita que o setor precisa explorar 
mais esse potencial. “É necessário investir mais não só 
em educação ambiental,  mas também na divulgação 
dos benefícios de seus produtos. Hoje em dia, sequer 
há mobilização para identificar corretamente as emba-
lagens, já que apenas 7% contêm informações apropria-
das sobre as matérias-primas usadas e as formas corre-
tas de descarte”, alerta.

De fato, papel e papelão se destacam diante dos de-
mais resíduos sólidos urbanos domésticos, confirma o 
técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea. Alvarez 
revela que os produtos feitos de papel e papelão são 
líderes em termos de reciclagem quando comparados 
aos demais grupos (plástico, metal, alumínio e vidro). 
“Quase 50% do consumo aparente de papel e papelão 
é objeto de reciclagem. Em 2011, por exemplo, houve 
uma produção de 8 milhões de toneladas desses resí-
duos, o que significa que 4 milhões de toneladas foram 
para reciclagem”, pontua. 

Essa alta porcentagem encontra explicação em di-
versos fatores, de acordo com Alvarez. “Toda a parte 
de aparas gráficas tem uma destinação para reciclagem 
bastante forte – é o que chamamos de “reciclagem pré-
-consumo”. Já no que se refere ao pós-consumo, o vo-
lume provém, em grande número, das cooperativas de 
catadores”, conta. Ainda sobre os catadores, o técnico 
do Ipea revela a grande preferência pelo papel, já que se 
trata de um resíduo sólido de fácil manipulação e pouco 
contaminante, que acarreta menos problemas do que 
outros tipos de resíduos.

Alvarez também ressalta a significativa parcela repre-
sentada por papel, papelão e longa vida na composição 
total do lixo. “É uma porcentagem que varia muito con-
forme a cidade, o segmento e a região socioeconômica, 
mas, em geral, 13% do lixo é composto de papel”, infor-
ma ele sobre o potencial a ser explorado.

Para que tais aspectos favoráveis sejam aproveitados 
da melhor maneira pelo setor, a socióloga do Instituto 
Pólis frisa que a estruturação de polos de reciclagem é 
indispensável. “Do ponto de vista da sustentabilidade 
ambiental, é preciso que se estruturem circuitos curtos 
entre a coleta de resíduos dos municípios, o local de 
transformação e a destinação final dos materiais cria-
dos”, detalha Elisabeth. 

Nesse contexto, a participação dos catadores, de 
suma importância, também terá novo destaque. Atual-
mente, existem no Brasil, em média, de 400 mil a 600 
mil catadores. “Desse total, somente 10% estão orga-
nizados em cooperativas”, destaca Alvarez. O técnico 
do Ipea diz que existem metas específicas para 2015 e 
2019, com o intuito de alavancar modelos de organiza-
ção preferencialmente na forma de cooperativas. Segun-
do ele, tal esforço contribuirá com a coleta seletiva feita 
pelos municípios. 

Ana Maria, do Instituto GEA, também acredita que 
a atuação dos catadores tende a crescer com a apli-
cação prática da PNRS. Na sua opinião, o princípio de 
ter as cooperativas de catadores integradas a progra-
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7% das embalagens 
contêm informações 
apropriadas sobre as 
matérias-primas usadas 
e as formas corretas 
de descarte, informa 
Assunta Camilo
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mas municipais pode ser bastante eficiente, embora 
algumas mudanças sejam necessárias. 

Como entrave atual, ela cita a ausência de apoio 
educacional a esses profissionais. “Não basta oferecer 
um caminhão, uma balança e um galpão a um grupo de 
pessoas. Há uma administração gerencial de alto nível 
envolvida no processo, e é preciso educá-los para isso”, 
explica Ana Maria, defendendo um acompanhamento 
contínuo baseado em educação. 

De qualquer forma, analisando o cenário como um 
todo, Ana Maria mostra-se otimista: “Comparando as 
cooperativas do ano 2000 com as de hoje, vejo que con-
seguiram dar diversos passos na direção correta. O Insti-
tuto GEA acredita plenamente que a capacitação desses 
trabalhadores é o caminho certo”.

De ponta a ponta na cadeia produtiva
As mudanças necessárias para atender às demandas 

da PNRS não serão vistas apenas no final da cadeia pro-
dutiva, com a oferta de novas embalagens e diferentes 
condutas na hora do descarte. O consultor da área de 
Reciclagem da Bracelpa ressalta que, “com uma forte 
restrição do descarte de resíduos sólidos gerados em 

sua produção, será preciso criar planos de gerenciamen-
to para mudar as formas atuais”.

Citando os resultados do diagnóstico feito pelo Ipea, 
o técnico de Planejamento e Pesquisa da entidade diz 
que a questão industrial realmente se destaca como a 
mais problemática. “Quando falamos em setor indus-
trial, tratamos de centenas de milhares de indústrias 
com dezenas de milhares de setores diferenciados – se-
tores esses que, inclusive, já são objeto de algum tipo de 
normalização e passarão por uma otimização”, explica 
Alvarez sobre o desafio. 

Uma das metas consiste em, até 2015, dar destinação 
ambientalmente adequada a 50% dos resíduos sólidos 
industriais, aumentando esse patamar gradualmente, 
até atingir 100% em dez anos. “A ideia de criar um 
inventário nacional de resíduos sólidos industriais, por 
exemplo, é uma iniciativa federal que surgiu há dez anos 
e que, infelizmente, não foi colocada em prática. Certa-
mente a criação desses catálogos ajudaria os diferentes 
segmentos industriais a se organizarem.”

De acordo com Alvarez, o setor de celulose e papel 
é considerado um gerador moderado de resíduos só-
lidos. Em 2008, ano base do relatório do Ipea, essa in-

O que cONtemPla O PlaNO NaciONal de ReSíduOS SólidOS?
Conforme previsto na Lei N.º 12.305/2010, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos tem vigência por prazo indeterminado  
e horizonte de 20 anos, com atualização a cada quatro anos, contemplando o seguinte conteúdo mínimo: 

I. diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; 

II. proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; 

III. metas de redução, reutilização e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para 
disposição final ambientalmente adequada; 

IV. metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos; 

V. metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; 

VI. programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas; 

VII. normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o acesso 
a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a ações e programas de 
interesse dos resíduos sólidos; 

VIII. medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 

IX. diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvol-
vimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse turístico; 

X. normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos; 

XI. meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e operacionali-
zação, assegurado o controle social.”

Fonte: Versão preliminar para consulta pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos FM
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Reportagem de Capa 

dústria gerou 10,9 milhões 
de toneladas de resíduos 
sólidos. “Os volumes são 
grandes, mas com poder 
de impacto relativamente 
baixo em comparação a 
outros setores”, esclarece 
o técnico do Ipea. 

Outra particularidade po-
sitiva da indústria papeleira 
está no aproveitamento do 
licor negro para geração de 
energia, “mas essa ainda 
é uma questão em que o 
Brasil está engatinhando”, 
lamenta ele. Partindo para 
o início do processo produ-
tivo, é fundamental lembrar 
que as etapas de colheita da 
madeira também geram re-
síduos. “Os resíduos que en-
volvem madeira chegaram a 

85 milhões de toneladas”, indica Alvarez. Embora sejam 
resíduos orgânicos, reforça o técnico do Ipea, também 
requerem controle e tratamento adequados. 

A Suzano Papel e Celulose é um exemplo de player 
que já adota estratégias para diminuir esses números. 
Atualmente, a empresa reaproveita o material que não é 
usado no processo de industrialização de celulose e pa-
pel em suas próprias plantações de eucalipto. Tecnolo-
gias de ponta são responsáveis pela gestão de resíduos 
nas chamadas centrais de compostagem. 

A primeira central de compostagem de resíduos sóli-
dos industriais da Suzano entrou em funcionamento em 
2008, em uma das fazendas de plantação de eucalipto 
em Anhembi, no município de Limeira, no interior de São 
Paulo. Hoje, 52 mil m² abrigam pátios de compostagem 
e armazenamento, com capacidade de produção de cer-
ca de 9.500 toneladas por mês.

Os resíduos sólidos industriais são coletados diariamen-
te e enviados para a central de compostagem da unidade 
Limeira, onde passam por um processo de tratamento que 
dura, aproximadamente, 90 dias. Após esse período, o ma-
terial é usado como adubo nas plantações de eucalipto da 
empresa, evitando o envio dos resíduos para aterros indus-
triais e contribuindo, assim, para a redução de emissões de 
carbono (CO

2) na atmosfera. Mais um aspecto relevante: a 
Central de Compostagem da Suzano possibilita reduzir a 
aplicação de adubos químicos nas florestas, ou seja, elimi-
na os impactos ao solo e suas camadas. 

A partir de abril deste ano, a Suzano dará início 
ao projeto de compostagem na Unidade Mucuri, no 
Sul da Bahia, onde serão geradas, anualmente, cer-
ca de 400 mil toneladas de resíduos, resultantes de 
diversas etapas do processo produtivo, tais como: 
clarificação do licor de cozimento da celulose, caus-
tificação, depuração, cinzas da caldeira, lama de cal, 
areia do pátio de madeira, nós de eucalipto, lodo 
da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), casca de 
madeira e biomassa picada. 

Seguindo um processo que acelera a degradação dos 
resíduos, o material transformado em adubo será utili-
zado pela unidade florestal no Sul da Bahia. Segundo as 
expectativas, a produção deve chegar a 20 mil toneladas 
por mês – o suficiente para atender à empresa e ser co-
mercializada no mercado.

Para que iniciativas como a da Suzano se espalhem 
não apenas pelo setor de celulose e papel, mas também 
por toda a indústria nacional, a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) tem atuado em parceria com diversos 
segmentos. “Quando o tema é resíduo sólido, cada in-
dústria tem sua própria realidade. Formamos, portanto, 
uma liderança de acompanhamento dos trabalhos re-
alizados por diferentes associações, prestando auxílio 
institucional, político e estratégico ao sistema”, resume 
Shelley de Souza Carneiro, gerente executivo de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da CNI.

Carneiro usa a logística reversa como exemplo da ne-
cessidade de conexão. “A forma como foi colocada na lei 
exige um trabalho com consciência e comunicação entre 
todos os atores. O setor empresarial não conseguirá tra-
balhar sozinho num sistema que é totalmente sistêmi-
co. Ele precisa da ajuda de toda a sociedade”, enfatiza. 
“Além disso, é um processo que deve ser desenvolvido e 
acompanhado o tempo todo para chegar aos resultados 
positivos”, completa.

Ainda de acordo com o gerente da CNI, as ações desen-
volvidas atualmente estão focadas na solução de determi-
nados desafios. “Alguns setores têm questões mais fáceis 
de resolver; outros contam com mais expertise, enquanto 
ainda há outros que precisarão de mais investimentos para 
se desenvolver”, elenca. Carneiro afirma que também é 
preciso equacionar melhor a participação de cada membro 
envolvido nos trâmites estipulados pela PNRS. 

“Será um longo processo que não cabe somente ao 
setor industrial, porém acho completamente viável colo-
carmos todas as metas em prática. A logística reversa, 
por exemplo, se bem feita e bem estruturada, trará be-
nefícios para o meio ambiente, para a sociedade e, in-
clusive, para o setor empresarial”, vislumbra.   
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“Será um longo processo 
que não cabe somente ao 
setor industrial, porém 
acho completamente viável 
colocarmos todas as metas 
da PNRS em prática”, diz 
Shelley Carneiro



ABB Atende: 0800 0 14 9111

É possível aumentar a eficiência energética e     
reduzir o desperdício de energia?

Certamente.

A demanda mundial por energia aumenta a cada ano e os custos financeiros e ambientais 
crescem proporcionalmente. Enquanto todos falam das alterações climáticas, do preço e dos 
cortes de energia, a ABB desenvolve tecnologias inovadoras para minimizar estas questões.
Oferecemos soluções completas desde acionamentos, sistemas de controle de qualidade, 
eletrificação até soluções colaborativas de gerenciamento da produção para a indústria de 
papel e celulose. Nossos especialistas identificam oportunidades de economia de energia em 
todo processo produtivo e ajudam a indústria papeleira a aumentar a eficiência energética de 
suas operações, reduzindo o consumo de insumos e o desperdício de energia.
ABB. Conecta soluções completas a processos produtivos mais eficientes. www.abb.com.br
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ABTCP COmemOrA 45 AnOs

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Há 45 anos um encontro de técnicos do setor 

de celulose e papel e seus ideais para o fu-

turo desta indústria no País marcava o início 

da fundação da Associação Brasileira de Celulose e 

Papel (ABTCP). Para comemorar essa data especial, 

a entidade planeja uma série de ações ao longo do 

ano. “A ideia é recordar fatos marcantes de nossa 

história e homenagear as pessoas que contribuíram 

para nossa evolução”, adianta o gerente institucio-

nal da ABTCP, Francisco Bosco de Souza.

A primeira grande ação prevista é o cumprimento 

de uma agenda de visitas da ABTCP aos seus as-

sociados. Segundo o gerente, que está à frente da 

instituição há mais de 25 anos, antes da aquisição 

da atual sede no Pacaembu, em 2001, as atividades 

eram realizadas em locais limitados, com capacida-

de para receber poucos associados. 

Além disso, as atividades eram mais restritas, 

bem como o número de colaboradores. “Agora, du-

rante as visitas, nossos associados poderão conferir 

pessoalmente nosso crescimento e ver como suas 

participações individuais ou de empresários foram 

fundamentais para chegar ao ponto em que esta-

mos hoje”, diz Bosco de Souza. 

Os frutos que vêm sendo colhidos pela Associação 

ao longo desses 45 anos também podem ser consta-

tados em outros números: as 13 empresas fundado-

ras (veja box) geraram mais de 300 empresas as-

sociadas, além dos 1.100 associados individuais que 

integram o atual quadro associativo da entidade, cita 

o gerente institucional. 

Bosco de Souza afirma que a meta de expansão 

desse quadro associativo é contínua. “Atualmente, 

o segmento abriga uma média de 65 mil pessoas. 

Tendo essa característica de participação associa-

tiva como essencial para nosso crescimento, traba-

lhamos sempre para manter os atuais associados 

e conquistar novos.” O objetivo da Associação de 

Trajetória da entidade será relembrada em ações realizadas ao longo de todo o 
ano. O ABTCP 2012, de 9 a 11 de outubro, marcará o auge das comemorações.
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reunir cada vez mais membros tem um importante 

fundamento: promover o intercâmbio de conheci-

mento entre os representantes do setor e ter um 

crescente desenvolvimento tecnológico a partir do 

compartilhamento de experiências e pesquisas. 

Não à toa, a entidade é reconhecida justamente 

por esse caráter. “A ABTCP tem uma imagem muito 

forte e de grande credibilidade no setor papeleiro”, 

ressalta Paulo Sérgio Lemos, gerente da Divisão Ce-

lulose & Papel da Buckman Latin America, empre-

sa associada desde 1967. Para Lemos, a presença de 

uma associação que representa o lado técnico do 

setor é indispensável. “Os efeitos da globalização e 

da  abertura de mercado podem ser sentidos em to-

dos os segmentos, incluindo o de celulose e papel. 

Por isso, é preciso defender os interesses do setor no 

sentido de aumentar sua competitividade”, pontua.  

“A ABTCP tem sido bem-sucedida fazendo este tra-

balho”, completa Lemos. As formas como promove o 

intercâmbio de conhecimento são bastante variadas, e 

a realização anual do Congresso e da Exposição se des-

taca entre as ações mais representativas desse trabalho.

O evento, organizado desde o primeiro ano de cria-

ção da entidade, também passou por muitos avanços, 

a começar pela ampliação do espaço em que era re-

alizado, conforme conta Bosco de Souza. “A partir de 

1996, buscamos um espaço maior e começamos a fa-

zer uma gestão mais profissionalizada da Exposição e 

do Congresso, para que o setor difundisse todo o seu 

conhecimento. Hoje, frisa Bosco de Souza, o encontro 

promovido pela ABTCP no Transamerica Expocenter é 

uma referência no setor de celulose e papel.

A parceria com associações congêneres de outros pa-

íses, entre os quais África, Alemanha, Austrália, Canadá, 

Estados Unidos, Finlândia e Nova Zelândia é outro fator 

que fortaleceu a realização dos congressos e exposições 

anuais da ABTCP. “Em 1999, passamos a desenvolver 

nossos eventos com um desses parceiros internacionais, 

o que extrapola sua abrangência do âmbito nacional”, 

justifica Bosco de Souza.

Ainda abordando o Congresso e a Exposição, o 

gerente institucional avisa que os associados po-

dem esperar uma solenidade especial para este 

ano. Bosco de Souza revela que, para relembrar as 

empresas fundadoras da entidade e valorizar a im-

portância de todos os ex-presidentes, haverá uma 

retrospectiva no estande da ABTCP.

“Teremos painéis que recordarão nossa trajetória e 

contaremos com a participação dos associados hono-

rários”, diz sobre ele sobre o planejamento. “Vamos 

convergir nossas atenções para esse evento e para o 

jantar de 45 anos, tradicionalmente realizado durante 

os dias de exposição, de tal modo que possamos valo-

rizar o momento, trazendo autoridades e pessoas que 

constituíram nossa história”, diz Bosco de Souza, dando 

mais detalhes sobre o ABTCP 2012 – 45.º Congresso e 

Exposição Internacional de Celulose e Papel, a ser reali-

zado em São Paulo de 9 a 11 de outubro próximo.

emPresAs AssOCIADAs FUnDADOrAs DA ABTCP
•	 Andritz Pilão Equipamentos Ltda, sucessora da Pilão S.A. Máquinas e Equipamentos

•	 Fibria Celulose S.A., sucessora da  Aracruz Celulose S.A.

•	 GL&V Brasil Ltda., sucessora da Beloit Industrial Ltda. 

•	 International Paper do Brasil Ltda., sucessora da Champion Papel e Celulose Ltda.

•	 Klabin S.A. e Papel e Celulose Catarinense.

•	 Metso Paper, também sucessora da Beloit Industrial Ltda.

•	 Jari Celulose, Papel e Embalagens S.A., sucessora da Jarí Celulose S.A. 

•	 Rigesa Celulose Papel e Embalagens Ltda.

•	 Schweitzer - Mauduit do Brasil S.A., sucessora da Companhia Industrial de Papel Pirahy

•	 Suzano Papel e Celulose S.A.

•	 Voith Paper Máquinas e Equipamentos Ltda.

•	 Fibria Celulose S.A., sucessora da Indústria de Papel Simão

•	 Xerium Technologies Brasil Indústria e Comércio S.A., sucessora da Itelpa Indústria e Comércio Ltda.
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Mais conquistas a serem celebradas
Ao longo desses 45 anos, muitos fatos marcaram 

a história da ABTCP, a exemplo da estruturação do 

Curso de Especialização em Celulose e Papel, que 

hoje dá espaço à pós-graduação lato sensu. “Come-

çamos esse programa com a Universidade de São 

Paulo (USP) em 1988. Posteriormente, passamos a 

oferecer o curso na Universidade Federal de Viçosa 

(MG). Atualmente, esse convênio tem tido espaço na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Pau-

lo”, resume o gerente institucional.

O gerente da Buckman Latin America avalia como 

positiva a colaboração da ABTCP na formação de 

novos profissionais. “A Associação nos permite con-

tratar e formar mais técnicos, que, por sua vez, a re-

alimentam com a mais preciosa matéria-prima para 

continuar existindo: profissionais do mais alto nível 

técnico”, apoia a iniciativa.

Os cursos promovidos na sede da ABTCP também 

ganham destaque na promoção do conhecimento.  

Guilherme Sandes de Melo, recente associado, engenheiro 

de Processos da Suzano Papel e Celulose, conta que partici-

pou de um curso sobre refinação de celulose e obteve outra 

visão sobre esse processo. “As técnicas aprendidas não são 

aplicadas pela maioria das fábricas e oferecem grande po-

tencial de ganho para as empresas”, afirma. 

Melo frisa que a Associação oferece cursos bem espe-

cíficos, dificilmente encontrados em outras instituições 

de ensino. Como associado, o profissional da Suzano 

evidencia outro benefício importante: “o desconto no 

valor do curso de pós-graduação em Celulose e Papel, 

sem o qual não conseguiria viabilizar financeiramente 

minha participação”.

Ainda no contexto de difusão de conhecimento, as co-

missões técnicas organizadas pela ABTCP recebem mais 

elogios do gerente da Buckman. “A Associação deve 

continuar o trabalho que vem desenvolvendo para pre-

parar os profissionais para o futuro”, incentiva. Lemos 

acredita que ainda há espaço para promover com mais 

intensidade a formação de comissões técnicas compos-

tas tanto por profissionais do setor produtivo quanto do 

setor tecnológico, como fornecedores, instituições tec-

nológicas e universidades, entre outras entidades.

“Também é preciso intensificar a defesa da ima-

gem do setor como sustentável. Para isso, seria muito 

interessante a organização de grupos de discussão 

para uma linguagem unificada referente a temas re-

lacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e pe-

gada de carbono”, sugere Lemos.

ABTCP dá voz ao setor
A credibilidade da ABTCP é reforçada pelos ser-

viços de informações que oferece, como os e-mails 

diários com notícias do setor a partir da parceria com 

a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracel-

pa) e a publicação mensal da revista O Papel. “Os 

conteúdos da revista são úteis principalmente para 

divulgar novas tecnologias empregadas na fabricação 

de papel e celulose na Europa e na Ásia”, avalia o 

engenheiro de processos da Suzano. 

Bosco de Souza conta que o título foi comprado pela 

entidade em 1988 e passou por uma reestruturação edi-

torial. Ele reconhece, contudo, tratar-se de uma das pou-

cas revistas técnicas de celulose e papel do mundo que, 

ao longo de seus mais de 70 anos de existência, nunca 

deixou de circular nem foi interrompida temporariamen-

te. “É um veículo de comunicação que sempre nos aju-

dou a valorizar os técnicos e as tecnologias por meio de 

artigos de especialistas em diversas áreas”, frisa. 

Para que todas as conquistas sejam valorizadas nes-

te ano especial de aniversário, todo esse apanhado de 

realizações será esmiuçado em reportagem especial da 

revista O Papel, entre outras publicações especiais. Bos-

co de Souza revela ainda que já estão sendo realizadas 

entrevistas especiais com líderes do setor para compor 

uma campanha de marketing institucional, além de uma 

futura publicação do suplemento “Lideranças Setoriais”.  

“Queremos não só contar a trajetória de desenvolvi-

mento da ABTCP como formar um manual sob o ponto 

de vista de profissionais proeminentes do setor, trazen-

do visões estratégicas e reflexões sobre temas impor-

tantes à indústria”, ressalta Bosco de Souza. 

Uma das ações que já pode ser acompanhada pelos 

leitores da O Papel e demais informativos da ABTCP é a 

inclusão do selo comemorativo nos materiais. “A ima-

gem foi criada para evidenciarmos a celebração de nos-

sos 45 anos e para servir de estímulo à comemoração de 

muitos outros aniversários, perpetuando a Associação e 

suas atividades em prol do desenvolvimento do setor”, 

diz o gerente institucional.           

reportagem Institucional ABTCP
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NatioNal iNtegratioN 

the pulp and paper sector has been keeping up with the global 
trend, also seen in other productive segments, of strengthening 
aspects relating to the control over processes and minimizing 

waste in the generating source. the objective is unequivocal: promote 
an even more efficient integrated management in companies in order 
to mitigate environmental aspects in industrial operations.

this achievement will answer with responsible actions the vast number of 
civil society organizations who alert to the problems of accelerated growth 
in a given industrial sector without an appropriate assessment of risks in 
relation to the value chain, based on the life-Cycle analysis (lCa) concept 
and in conformity with its standard aBNt NBr iSo 14040:2209. 

at present, much advancement has been obtained by the sector in 
relation to managing environmental impacts. We need to consider as a 
premise that organizations that generate impacts will always be held 
responsible. Within this context, the National Solid Waste Policy (PNrS) 
creates the shared responsibility guidelines for the lifecycle of products 
and, in a greater scope, the National Solid Waste Plan will consolidate 
the good practices of companies in the market.

it is clear that this policy integrates the environmental responsibility 
perspective of companies – expressed by a positioning focused on the 
preventive management of environmental impacts that stem from a life-
Cycle analysis (lCa). With its implementation, it will initially be possible to 
establish the guiding direction and short, medium and long-term priorities 
in terms of management, prevention and environmental strategic controls. 
it will be a preparation for the National Solid Waste Plan to enter the field. 

the first reflection to be done within the PNrS context refers to a 
global nature movement related to corporate responsibility, where 
reverse logistics appears as a “social and economic development tool” 
that aims to “allow for the gathering and return of solid waste in the 
corporate sector for reutilization in its cycle or in other productive cycles, 
or another final disposition that’s environmentally appropriate.”

through its technical committees and o Papel magazine, among 
other activities, aBtCP has produced important information about the 
National Solid Waste Policy (PNrS), and the information presented in 
this month’s Cover Story about the National Solid Waste Plan will also 
contribute to further clarify readers about the latest in this area related to 
the packaging papers. in time, with the advancement of new technologies 
and efficient management of integrated logistics as a strategic process, 
we will certainly observe gains in environmental and economic quality 
aspects in alignment with the sustainability of the pulp and paper business.  
the power of this movement towards business sustainability, coupled with 
the legal framework, strongly influences the identity and management of 
companies, to the point of becoming a key competitive advantage in certain 
cases. it is worthy to mention, as example, the programs and plans present in 
many companies of our sector directly in alignment with the PNrS:
•	 4rs Program (rethink, reduce, reuse and recycle);
•	 environmental education Program (Pea);
•	 long-term goal plans for reducing waste in industrial landfills.

ABTCP Management Article

aBtCP StrategiC PlaNNiNg DireCtor 
: umBerto.CiNque@fiBria.Com.Br

By UMBerTO CAldeirA CinqUe,

bA
n

co
 d

e 
im

Ag
en

s 
Ab

tc
p

according to the 4rs Program, we need to rethink (r1) 
ecoefficiency management from the time we begin to conceive a 
new project; reduce (r2) waste at the generating source; reuse (r3) 
waste within our own production process, in order to minimize losses 
and maximize economic gains; and recycle (r4) by changing physical, 
physical-chemical or biological properties in order to obtain new 
products through the employment of alternatives for the energetic 
use of waste, coproducts (1) such as soil acidity correction, among 
other good examples in the pulp and paper sector. 

it is important to keep in mind that the efficiency in applying this 
last stage of the 4rs Program is only achieved upon the operational 
optimization of processes in relation to solid waste losses in the 
sector. it also means executing with efficiency each of the r1, r2 
and r3 stages.

in turn, the environmental education Program (Pea), the second 
item on our list of sustainability programs, must be treated as a 
long-term, gradual and continuous process in order to ensure 
awareness of people about the importance of solid waste integrated 
management and the effective pursuit of innovative results. 
the most important thing achieved by now in an environmental 
education program (Pea) and that effectively “makes a difference” 
is people commitment, and the individual or group movement to 
cause the least environmental impact possible.

in the third aspect, which includes long-term goal plans to reduce 
waste for industrial landfills, the proposal consists in establishing 
a framework for minimizing the disposal of this waste. However, 
it is important to point out that an industrial landfill designed in 
accordance with regulatory standards and utilizing best engineering 
techniques, fulfills its fundamental role of adequate disposition of 
solid waste, minimizing risks for the industrial unit. 

the PNrS itself, which will be the cornerstone for developing the 
National Solid Waste Plan, in its definitions wisely mentions the following:
•	 “environmentally adequate final disposition: the organized 

distribution of rejects and, where applicable, waste in landfills 
duly licensed by environmental entities, in conformity with 
specific operational standards, in order to avoid damage or 
risks to public health and safety, as well as minimize adverse 
environmental impacts”;

the PNrS for the pulp and paper sector, which has always known 
how to seek results with the lowest impact on the environment by 
adopting best management practices and innovative technologies, 
will certainly become a source of new opportunities for a sector 
that, year after year, overcomes challenges and plays a key role 
in the legal framework.               n

Note (1): any one between two or more products stemming from the same elementary 
process or product system, this being the smallest element considered in the lifecycle inventory 
analysis for which input and output data are quantified (aBNt NBr iSo 14040:2209).



51abril/April 2012 - Revista O Papel

Eldorado Brasil ready to present itself to 
the global pulp market 

By Caroline Martin
Special for O Papel Magazine
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Interview

E very change in command generates a 

certain amount of expectation in the market. 

And in the case of Eldorado Brasil this 

situation was no different. Since last February under 

the administration of José Carlos Grubisich, the 

company’s new CEO will soon debut in the global 

pulp sector. With a degree in chemical engineering, 

the executive developed most of his professional 

career at Rhodia. His professional experience 

also includes heading Braskem and presiding ETH 

Bioenergia S.A., an Odebrecht group company. 

“It is a personal and professional achievement to 

be associated with such a promising project as this 

one,” says Grubisich about the challenge of leading 

an  industrial expansion program that intends to reach 

a production capacity of 5 million tons of eucalyptus 

pulp by 2020. To fulfill this mission of creating a new 

leader in the global market of this commodity, the 

executive bets on the competitiveness of Brazil’s 

biomass and expertise adopted. 

“Brazil presents spectacular competitive ad-

vantages. We will play a leading role in the global 

market, with high performance teams that focus on 

innovation and sustainability,” he envisions. In the 

following interview, Grubisich reveals his personal 

aspirations in taking over the helm, talks about the 

work progress of Eldorado Brasil’s first production 

line and presents details about the new player’s 

growth program, which aims to position itself among 

the largest producers of pulp worldwide.

New ceo of 
the company 
confirms 
start-up for 
November 
2012 and 
talks about  
the growth plan 
that projects to 
reach 5 million 
tons of pulp 
production by 
2020



52 Revista O Papel - abril/April 2012

Interview

O Papel – What was your perception of the pulp 

sector prior to becoming president of Eldorado? 

What reasons lead you to accept the challenge of 

leading a company in its initial phase? 

José Carlos Grubisich – I have always 

considered Brazil’s pulp sector as being one with 

a huge competitive advantage. Over the years, 

Brazil developed significant competencies on 

the industrial side, but, most importantly, in the 

forestry area. During its entire trajectory, the pulp’s 

industry innovated and expanded its industrial 

quality, strengthening its market position and 

becoming a benchmark. I see Eldorado Brasil’s 

entrance in this market as an important milestone 

in the sector’s history, not only in Brazil, but also 

worldwide. This is a new company that is entering 

a capital intensive sector, in a cyclical industry, 

which demonstrates the confidence of our main 

shareholder (J&F) in the capacity of Brazilians 

companies to develop and make a difference in the 

international scenario. This is basically the reason 

that led me to embrace this new project.

O Papel – What is the status of construction at 

the Três Lagoas (MS) mill? 

Grubisich – Eldorado’s first production line, with 

a capacity of 1.5 million tons of pulp, has 72% of 

its physical structure concluded. The site is already 

conceived and practically all earthmoving work has 

been done, potentially foreseeing three production 

lines. Our plan is to begin heating up the boilers and 

commissioning the first industrial unit as of the end 

of October, in order to obtain the cooking of wood 

and the initial start-up of the pulp line during the 

month of November. The process is absolutely under 

control from a timeframe, cost and investment 

quality perspective.

O Papel – The total investment announced at the 

beginning of the project, back in 2010, was R$ 4.8 

billion. This year, the company began stating a value 

of R$ 6.2 billion. Does this mean that the project 

exceeded the initial amount planned?

Grubisich – No. The R$6.2 billion investment 

contemplates the company’s production, forestry 

Grubisich: 
“We will play 
a leading 
role in the 
global market, 
with high 
performance 
teams that 
focus on 
innovation and 
sustainability”

and logistics infrastructures. In fact, the amount 

earmarked for the production unit exceeded the 

company’s expectations. Since Eldorado bought 

equipment and contracted services at a moment 

when investments in the pulp sector slowed down, 

the company obtained much more competitive 

conditions than other cases in the recent past. 

Savings ranged between 10% and 15% of the value 

relative to similar projects already executed in 

Brazil. In an intensive capital industry, when we are 

able to reduce the amount of financial resources by 

this percentage range, we achieve a very important 

advantage for the future, which will positively 

reflect in our cash generation capacity. 

 

O Papel – Has the capital investment issue 

already been resolved by the company? 

Grubisich – The capital structure of Eldorado 

Brasil is divided between the J&F holding company 

(50.15%), MJ Empreendimentos (16.72%) and 

FIP Florestal (33.13%), an equity investment fund 

composed of the largest pension funds in Brazil, 

such as Petros (Petrobras) and Funcef (Caixa 

Econômica Federal). This composition, coupled 

with loans from the National Bank of Economic 

and Social Development (BNDES), Constitutional 

Financing Fund of the Midwest (FCO) and the 

Export Credit Agency (ECA), fulfilled the financial 

investment needs of the company at this moment. 

O Papel – Is the forestry project keeping up with 

the construction of the industrial complex? How 

many hectares have been planted so far?

Grubisich – Last year, 31,000 hectares of 

eucalyptus forests were planted by Eldorado. At 

present, the company possesses a total area of 

80,000 hectares of forests earmarked for pulp 

production, of which 20% correspond to land areas 

owned by the company. For 2012, the forecast is to 

plant another 35,000 hectares. This strong planting 

program will extend over the next few years until 

Eldorado achieves 100% of company-owned forests 

in 2017. In an integrated project such as this, it is 

necessary to define an average radius in order not 

to have to bring raw material from very distant 
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locations. As such, we stipulated an average range 

between 80 km and 100 km from the industrial 

unit. It is also important to point out that Eldorado 

will already start up activities with a program that 

includes certification by the Forest Stewardship 

Council (FSC) of all its forestry areas by 2017.

O Papel – With regards to logistics investments, 

at what stage is the project?

Grubisich – First of all, I would like to say that 

the Eldorado mill location is another competitive 

advantage, since it allows for integrated logistics. 

Installed in an area of 900 hectares along the 

Paraná River, in Três Lagoas, the company will count 

on three logistic modes for receiving raw materials 

and moving its production. Our objective is to utilize 

the highway/railroad and waterway/railroad modes, 

which present greater economies of scale and lower 

environmental impacts. In order to put this into 

practice, we have already acquired our own fleet of 

locomotives and railroad cars specially developed 

for Eldorado, to be used in transporting pulp to 

the company’s terminal at the Port of Santos, from 

where it will be shipped to the main markets in the 

world. Initially, the company intends to export the 

commodity to China and Europe. 

O Papel – Is labor qualification also being 

carrying out in parallel with the site construction? 

Will Eldorado give priority to inhabitants in the 

region when contracting people?

Grubisich – Today, Eldorado has 2,000 direct 

employees and will employ another thousand when 

the mill begins operating, which shall benefit even 

more development in eastern Mato Grosso do Sul 

state. We are focusing on building high performance 

teams. For such, a series of training and qualification 

programs are being developed. One of the programs 

is called My First Profession, where 190 high school 

youngsters are undergoing training at Senai, in 

the industrial maintenance and pulp production 

process areas. We also have a qualification program 

in the forestry area, particularly in harvesting and 

moving wood in forests, through training based on 

a virtual reality system. These and other programs 

we’ve been developing will expand the number of 

youngsters available to work not only at Eldorado 

but also other companies in the region. 

O Papel – What is the structure of the growth 

program which foresees producing 5 million tons of 

pulp by 2020?

Grubisich – The pulp market is growing at full 

speed. The estimate is that this market demands a 

mill with an annual production of 1.5 million tons 

every year and a half. Taking this into consideration, 

our growth program is structured into three phases: 

first, start-up of the single production line of 1.5 

million tons of pulp starting November 2012; 

second, in 2017, when we will start operating the 

second 1.5 million tons production line; and third, 

in 2020, also with a capacity of 1.5 million tons. 

With the operational optimizations and efficiency 

improvements, however, we believe that these three 

phases combined shall reach a production volume 

of 5 million tons.

O Papel – Is it already possible to envision the 

main challenges to be faced by Eldorado throughout 

this expansion project? How does the company 

intend to overcome them?

Grubisich – The first question we ask is the 

following: will there be a market for so much pulp? 

The answer resides in the fact that the global pulp 

market is on the rise, registering growth rates 

between 2.5% and 3% a year. With specific regards 

to the hardwood pulp market, growth estimates 

are even higher, between 4% and 5% a year. These 

figures sustain the analysis that the world will 

need a mill with a 1.5 million tons hardwood pulp 

capacity every year and a half. Such growth forecast 

will certainly lead to a new cycle of investments 

in the pulp market worldwide. Within this context, 

Eldorado has many positive factors to become even 

stronger, such as a solid capital structure, with an 

adequate balance and without the burden of high 

debt in relation to its cash generation capacity. This 

is a significant competitive advantage, since we can 

have a high return and use our capacity to generate 

cash to finance future growth programs.   
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executive president of the Brazilian  
pulp and paper association (Bracelpa)
: faleconosco@Bracelpa.org.Br
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  BRAcelpA

By ElizaBEth dE CarvalhaEs,

Bracelpa Column

rio+20 – part 1

Valuing forest carbon in 
the context of the green 
economy

the strengthening of the planet forests-
based economy, as a result of the solid social 
and environmental criteria, is directly related to 
the promotion of sustainable development. the 
production of renewable timber and its products is 
part of the core of various environmental services 
and key topics for the green economy and the 
eradication of poverty, such as: the use of biomass 
instead of fossil fuels, the sustainable use of land 
and water resources, large-scale generation of 
income and jobs in rural areas, the inclusion of 
small farmers, protection of biodiversity, decreasing 
deforestation pressures, consolidating sustainable 
production and consumption pressures based on 
renewable raw materials, and, especially, mitigating 
world climate change.

through photosynthesis and sustainable 
management, forests absorb co2 from the air and 
stock the carbon equivalent in the biomass and the 
planted areas, greatly aiding global mitigation efforts. 
in Brazil, for example, harvesting cycles generally 
occur every seven years. as such, while one seventh 
of the total stock in a given production area is being 
harvested, the other six sevenths are stocking carbon, 
generating average stocks that remain steady over 
time. after harvesting, the same area can be planted 
again by way of new investments, generating perennial 
carbon stocks. thus, in addition to recycling the co2 
already present in the air and freeing oxygen, planted 
forests also generate sustainable carbon stocks on the 
earth’s surface1. 

estimates based on consolidated methodologies 
indicate that Brazilian forests stock approximately 1.3 
billion tons of co2 equivalents (tco2e), just considering 
carbon inventory in planted forests areas2. in order to 

In June, during the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20, two 
themes will conduct activities of pulp and paper companies and Bracelpa’s: recognizing 
forest carbon credits and expanding the debate on tree biotechnology. 

The objective is to show how it is possible to satisfy the future demand for forestry products 
while, at the same time, the industry also collaborates in an increasingly greater manner to 
environmental preservation, social inclusion and the economic viability of the business. 

Read in this month’s edition the text that is serving as the basis for negotiations and debates on 
recognizing forestry carbon. In May, we will present the tree biotechnology proposal. 

1 however, there are two types of climate benefits associated with the production of planted forests: (i) carbon stocks in the plantation areas 
and (ii) potential emissions avoided on account of the use of renewable lumber products instead of non-renewable resources or fossil fuels.   
2 Brazil has 6.8 million hectares of planted forest. Of this, 2.2 million hectares are used for producing pulp and paper. Estimates of 
carbon stocks do not include, conservatively, stocks in conservation areas maintained by the sector (legal reserves, permanent conser-
vation and other areas).
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grasp this figure, 1.3 billion tons is equivalent to more than half of all of 
Brazil’s emissions in 20053. the pulp and paper sector alone contributed 
with an average stock of approximately 440 million tons of tco2e. 

these estimates do not include, conservatively, stock in 
conservation areas maintained by the sector, which represents 
approximately 2.9 million hectares. When we consider the potential 
use of planted lumber instead of gas or fossil fuels in many chains of 
production, the potential for further climate benefits is even greater. 

however, although Brazil has favorable soil and climate 
(edaphoclimatic) conditions and despite having the most advanced 
technology, Brazil still faces a substantial planted-forest deficit 
and underused potential on account of a number of barriers. in 
order to overcome this challenge, it is crucial to promote and place 
economic value on climate, social and environmental benefits 
through the numerous public and private instruments available, 
including carbon markets.

given such, the Brazilian pulp and paper sector, in conjunction 
with a number of non-governmental organizations, is developing 
the Brazil sustainable forests initiative. this initiative is based on 
structuring and implementing a strategic program to expand and 
sustainably manage industrial forests in a way that integrates the 
protection and conservation of native forests, as an alternative 
to mitigating climate change and to promote sustainable land 
development. the project is inspired by the most rigorous 
methodologies, including the clean development Mechanism (cdM) 
addressed in the Kyoto protocol, which will serve as a basis for 
large-scale pilot programs, as well as for more widespread sector 
policies and programs. 

thus, the sector expects to coordinate efforts to value climate, social 
and environmental benefits, including through carbon credits, with 
the need to and challenge of expanding Brazilian forests within the 
context of the green economy. this is an opportunity to catalyze deep 
and positive changes in the economy and the communities involved in 
the forestry business. in order to make this a reality, we must improve 
interaction and involvement with multilateral principles and norms.

however, this is not only about Brazilian potentials or needs. 
according to the un food and agriculture organization (fao) 
forecasts, more than two million people worldwide depend on forest 
biomass to survive, which makes the need to step up efforts and pursue 
international cooperation in this area ever more clear. Brazil is poised 
to act as a leader, including cooperation from south-south, since it has 
vast experience that can be shared with other developing countries in 
an attempt to encourage green economies based on synergies between 
mitigating climate change and promoting sustainable development.

starting with the united nations framework convention on 
climate change (unfccc) accorded in rio in 1992, the international 
community has made important advances in combating 
global warming and, more indirectly, in promoting sustainable 
development. the convention and its Kyoto protocol were also 
successful in initiating one of the main mitigation instruments, in 
other words, valuing carbon through market mechanisms, capable 
of helping bring the factor of a variable climate into the production 
and consumption systems. forests were taken into consideration 
for these mechanisms, though less extensively, in a limited manner 
and subject to the restrictions of developed countries. We need to 
advance their involvement more ambitiously.

it is important to include mechanisms that value forest carbon 
since they can contribute to the development of other topics that 
are important for sustainable development. of all externalities 
referenced in the green-economy agenda, “climate” externality is 
certainly the one with the greatest potential for internalizing in the 
production and consumption systems since it can be consistently 
measured, can be directly attributed to consumers, companies and 
chains of production and its costs can be estimated and compared 
on a global level. 

therefore, in the context of the forestry based economy, it is 
also important that monetary valuing of carbon serves not only 
as an instrument for mitigation but also a lever for sustainable 
development. other green-economy topics (such as water 
resources, land use, renewable energy, social inclusion in rural 
areas, biodiversity and the fight against deforestation) can be 
associated with the value of carbon based on improving and 
expanding current mechanisms, always using high environmental 
integration standards. 

due to the interdisciplinary nature and because it involves 
synergies between the international climate-change regime and 
the other topics of the green economy, it is fundamental that these 
points be addressed in the discussions and in the adoption of 
principles and criteria at the rio+20. 

this is a two-way street that needs to be further explored. valuing 
forest carbon, including by means of carbon markets, can lead to 
developments in other areas as well as synergies with other topics that 
can make mitigation efforts in production and consumption systems 
more effective, promoting the green economy in an integrated fashion. 
this approach seems essential to guarantee the counterparties and 
create the means to value and make the necessary expansion of the 
green economy feasible in Brazil and other developing countries in a 
sustainable and integrated manner.             n

3 according to Brazil’s second Communiqué to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), national emissions in 2005 totaled approximately 
2.18 billion tons of CO2.

Bracelpa Column
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soundness of brazil’s 
finanCial system 

Economic sector article

more than a decade ago, it would be impossible 
to imagine that the two most important 
financial institutions worldwide would report 

something positive about brazil’s finances. being a rare 
exception among countries, the mission coordinated by 
the imf (international monetary fund) and the World 
bank in march highlighted brazil’s sound financial 
system. and the compliments were many. 

the Financial Sector Assessment Program1 
led by the two institutions was implemented in 1999 
and consists of an in-depth analysis of the financial 
sector of developing and industrialized countries. 
the two main objectives are: analyze the financial 
stability and development dynamics of financial 
systems. together they can offer information about 
the financial relationships between economies. 
in one of the most important parts of the report, the imf 
and World bank mission declared: 

“the fsaP 2  mission concluded that brazil’s financial 
system is stable, with a low systemic risk level and 
considerable protection margins. high capital margins, 
coupled with high levels of international reserves and a 
flexible exchange rate, have helped the economy absorb 
recent external shocks. With regards to challenges 
created by the inflow of volatile capital and the rapid 
expansion of credit, brazilian authorities have been able 
to effectively apply macroprudential measures to contain 
systemic risks”.

this is a major achievement for the country, 
particularly in view of the exposed fractures on 
the part of financial systems of countries like the 
united states and others in the euro region. even 
China’s financial system is presenting unsustainable 
conditions in the long term, such as, for example, the 
excess credit directed at state-owned companies.

however, before throwing all the merits received in 
march 2012 on the table, it is important to inform that 

this achievement took more than a decade, following 
implementation of the real Plan and reformulation 
of the financial system, both during the fernando 
henrique Cardoso administration.

Putting all positive points aside, the mission 
coordinated by the two entities highlighted two matters 
that could prevent the development of capital markets: 
(i) high interest rates; (ii) and the majority of financial 
instruments being short-term. 

to limit these points for financial institutions 
it is necessary “that inflation continue dropping 
and internal savings (public and private) continue 
increasing. additionally, certain reforms in the financial 
sector could encourage this process, especially by 
strengthening the role of institutional investors. 
as interest rates continue to drop, stimulating the 
demand of investment funds for longer-term securities, 
well articulated measures will also be necessary to 
increase the offer of corporate securities, in order to 
take advantage of this increase in demand”.

everyone knows that a balanced financial system 
is an essential condition for economic growth and its 
long-term equilibrium, however, it is necessary that not 
only the financial system present such conditions. 

the productive system, that is, the industrial sector, 
needs to achieve the same level of sustainability and 
competitiveness. just like the reformulations that 
were made to strengthen the financial system, we did 
the same effort in the Productive sector. 

maintaining current conditions, industry will not 
support its production bases for a very long time, as 
it is more advantageous to import than to produce. 
Production does not need protectionism, always 
associated to the right-now short-term vision. as 
a producer of wealth and a source of added-value, 
industry needs reformulations that ensure the same 
conditions of competition that its peers have today. 
let’s see what happens!           

1.  < http://www.imf.org/external/lang/portuguese/np/sec/pr/2012/pr1297p.pdf >
2.  FsaP: Financial sector assessment Program
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ABSTRACT
modern eucalyptus kraft pulp bleaching includes a hot acid step 

for removal of hexenuronic acid. this step is typically run at ph 
3.0-3.5 at 90-95ºC with a delay of 2 to 4 hours. in this study the 
target was to find out if similar or better results could be obtained 
at higher temperatures with a shorter delay. a commercial oxygen 
delignified eucalyptus kraft pulp was treated at ph 3.0-3.2 at 80, 
100, 120 and 140ºC for varying times. the decrease in kappa 
number could be modeled with a single component first order 
kinetics. the correlation between kappa number and 2-furoic acid 
content of the filtrates was significant (r2=0.9969). the difference 
uV-visible reflectance absorption spectra (∆(k/s)) were similar 
shape showing mostly decrease in content of hexenuronic acid. 
at the harshest condition, the baseline of the difference spectra 
at >270 nm was shifted upwards indicating partial degradation of 
lignin. uV raman measurements showed that the residual aromatic 
(lignin) content of the pulp was reduced by one third under the 
most extreme conditions. Quite surprisingly, the selectivity of the 
treatment was almost independent of temperature. this study 
gives additional information for designing mild acid stages for 
eucalyptus kraft pulp bleaching lines. the treatment could be 
carried out at a temperature much higher than applied today 
without any significant loss in the quality of the pulp.

INTRODUCTION
since xylans are the main hemicelluloses group in hardwood, 

the reactions of uronic acid groups are important especially in 
hardwood kraft pulping. during the bulk delignification the 
hexenuronic acid groups (4-deoxyhex-4-enuronic acid groups –
hexa) are cleaved off from the xylan chain (Vuorinen et al., 1999).

the hexa react with several bleaching chemicals consuming 

them and, furthermore, their presence in the final pulp 
decreases the brightness stability of the paper products. also 
permanganate attacks hexa, which therefore contributes to 
the kappa number of the pulps.

the amount of hexa groups in the pulp depends on the cooking 
temperature and time, hydronium ion concentration and ionic 
strength. sixta and rutkowska (2007) studied the influence of 
effective alkali concentration, sulfidity and ionic strength on the 
hexa concentration profiles. they proved that the hexa content 
cannot be reduced to low levels by choosing appropriated cooking 
conditions without simultaneously deteriorating pulp quality 
and decreasing pulp yield. While recent research aims to reduce 
hexenuronic acid formation genetically modifying the side chains of 
xylans (li et al., 2011), this approach is emerging. Because of that, 
hexa groups should be removed from the pulp before bleaching.

a mild acid hydrolysis of kraft pulp is the most used method 
for removal hexa groups (ph 3.0-3.5 at 90-95ºC with a delay of 
2-4 hours). in acid hydrolysis the hexa groups are quantitatively 
converted to 2-furoic plus formic acid and 5-carboxy-2-furaldehyde 
(Vuorinen et al., 1996)(li and gellerstedt, 1997)(pikka et al., 2000).

the purpose of this work was to study the effect of higher 
temperatures and shorter times in the a-stage.

MATERIALS AND METHODS
the a-stage was done according hut procedure at different 

temperatures (80, 100, 120 and 140ºC) and reaction times (between 
10 and 240 minutes). industrial oxygen delignified eucalyptus pulp 
was used in all cases (kappa number 11.1, brightness 62.9 %isO, 
sCan viscosity 1100 ml/g).

in the acid filtrates uV-Visible spectra was studied, whereas 
kappa number, viscosity, brightness, uV-Visible reflection and uV 
raman spectra were measured from the pulp. dry matter content, 
kappa number and viscosity were done according sCan standards, 
while brightness was determined according to isO standard.

*Authors’ references:
1. facultad de ingeniería, universidad de la república, Julio herrera y reissig 565, 11300,  montevideo, uruguay
2. faculty of Chemistry and material sciences, helsinki university of technology, Otakaari 1,  fi-02150, espoo, finland

Corresponding author: Leonardo Clavijo – E-mail: lclavijo@fing.edu.uy
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the ∆kmax was increased; nevertheless this parameter was nearly 
the same at the highest temperatures used. this behavior can 
be explained because at 80ºC and 100ºC there are degradation 
reactions that could not take place due to their high activation 
energy. those reactions are faster at 140ºC than at 120ºC, but if 
the time is enough, at both temperatures the kappa number that 
can achieve has almost the same value.

the data fitted well to the first order kinetic although the 
experimental data were few to validate the model. the validity of 
the first order kinetic model for the kappa number reduction had 
been proved in previous works (Vuorinen et al., 1999) (Vuorinen 
et al., 1997). in Table 1 the parameters of the model for each 
temperature are shown.

Table 1. First order kinetic model parameters for kappa number reduction

Temp. (ºC) 80 100 120 140

∆kmax 5.12 6.89 8.59 8.65

k1 (min-1) 0.0075 0.0237 0.0396 0.101

assuming the hydrolysis follows a first order kinetics, the 
concentration of hexa was plotted against the reaction time and 
an exponential model was fitted, according to equation (2), as can 
be seen in Figure 2 (Vuorinen et al., 1996) (tenkanen et al., 1999). 

    (2)

∆hexa∞: is the maximum 2-furoic acid concentration that can be 
theoretically achieved.

as it could be expected, the hexenuronic acids removal increased 
with temperature and reaction time. at 80ºC and 100ºC and for the 

for the quantification of hexa, the uV-Visible spectrophotometer 
unicam 5625 with aurora scan software and the hut procedure 
were used. uV-Vis reflectance spectra were recorded using a perkin 
elmer lambda 900 spectrometer. then, the kubelka-munk equation 
was used and the absorbance spectra were obtained. the changes 
in hexenuronic acid content can be seen at 240 nm and in lignin 
content at 285 nm.

the uV resonance raman spectra were collected with a renishaw 
(Cloucestershire, uk) 1000 uV raman spectrometer equipped with 
a leica (Wetzlar, germany) dmlm microscope and an innova 300C 
fred frequency-doubled ar+ ion laser (Coherent inc., santa Clara, Ca, 
usa). the excitation wavelength applied was 244 nm. the output 
power of the laser was adjusted to 10 mW and the spectral collection 
time was 20 seconds per sample. spectra were processed using 
grams/32 ai (6.00) software. the spectrum was scaled according to 
1095 cm-1 cellulose band.

RESULTS AND DISCUSSION
the kappa number of kraft pulps correlates with the total content 

of lignin and hexenuronic acid groups. then, the kappa number after 
the selective hydrolysis of hexenuronic acid groups gives a better 
measure of lignin content. the time dependent change in the kappa 
number was modeled by a first order rate equation (Vuorinen  et al., 
1999)(Vuorinen  et al., 1996).

     (1)

Where k0 is the initial kappa number (at t=0), ∆kmax is the maximum 
change in kappa number and k1 is the rate constant.

kappa number exponentially decreased with the longer hydrolysis 
time at all the temperatures as it could be expected (Figure 1).

it can be noted that when a higher temperature was used, 

Figure 1. Kappa number reduction versus reaction time at different temperatures
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rather than 140ºC, due to the pulp is less degraded and the hexa 
removal is almost the same. 

Combining the equation models (1) and (2) for kappa number 
reduction and hexenuronic acid content, the equation (3) was obtained.

         (3)

the correlation between kappa number and 2-furoic acid content 
of the filtrates was significant (r2=0.9969) for the dataset from 
all the experiments at various temperatures, as it can be seen in  
Figure 3. additionally, the reduction of one kappa number unit 
corresponded to a reduction in 9.2 meq/kgpulp of hexenuronic acid.

times used in this work, the hexa removal was not complete. in 
Table 2 the parameters of the model for the concentration of hexa 
versus time are presented.

as it can be seen, the maximum amount of hexa that can be 
removed (dhexa∞) increased with temperature. despite of that, 
the dhexa∞ obtained at 120ºC and 140ºC were very similar, 
which means that almost all the hexenuronic acids present in 
the pulp were removed. therefore, it is better to work at 120ºC 

Figure 3. 2-furoic acid content of the filtrates versus kappa number

Figure 2. HexA content of filtrates versus reaction time at different temperatures

Table 2. Model parameters of HexA content versus time

Temp. (ºC) 80 100 120 140

DHexA∞ (meq/kg) 36,76 52,70 68,87 70,32
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from the uV-Vis reflectance spectra and using the kubelka-munk 
theory, Figure 4 is obtained (liitiä, tamminen and ranua, 2004)
(Jääskeläinen and liitiä, 2007). the difference uV-visible absorption 
spectra (∆(k/s)) were similar shape showing mostly decrease in content 
of hexenuronic acid. according to this figure, reflectance spectra show 
the biggest concentration of hexenuronic acid in pulp after treatments 
at 80ºC and this concentration fell with time and temperature. after 
one hour of treatment the reduction in hexa content is 14% at 80ºC 
and almost 100% at 140ºC. also this figure shows roughly the same 
hexa removal between the treatment at 140ºC and 10 minutes and in 
100ºC and 60 minutes. these results are totally in concordance with 

the results obtained from the uV-Vis spectra from the filtrates (figure 
2) and with the results obtained from the uV-raman spectra.

uV-raman spectra (perander et al., 2001) (Figure 5) also showed 
that the biggest concentration of hexa in pulp was obtained at 
80ºC, and this concentration fell with time and temperature. it 
is noticeable that the peak of hexa for 120ºC and 140ºC and 60 
minutes treatments disappeared, indicating an almost complete 
removal of hexa from pulp.

the uV-raman spectra show that at 80ºC the lignin content 
decreases about 10% and at 140ºC it decreased about 40% both 
after an hour of treatment.

Figure 5. UVRR spectra of pulp after different treatments. Lignin and HexA peaks are shown 

Figure 4. UV-Vis reflectance spectra. Difference in absorbance calculated according to the Kubelka-Munk equation (fresh pulp – treated pulp) as function 
of wavelength
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as it can be seen in Figure 6, the viscosity of the pulp after different 
times at 80°C was quite constant taken into account the experimental 
error in this determination. after four hours of treatment there was a 
small degradation of the pulp. On the other hand, at 120ºC and 140°C, 
after an hour of treatment, the viscosity reduction was higher. 

the change of viscosity was modeled with a first order rate equa-
tion (Vuorinen  et al., 1999) (Vuorinen  et al., 1996).

      (4)

Where  0 is the viscosity of the initial pulp and k2 is the rate  
constant.

the data do not fit very well to the equation proposed probably 

because the experimental data are few to validate the model. in 
spite of that, the first order rate constant for viscosity reduction is 
calculated and used in the theoretical equation for the selectivity 
of the treatment (viscosity versus kappa number). Combining 
equations 1 and 4, the selectivity of the kappa number reduction 
can expressed as in equation 5.

       

 (5)

in Figure 7 this equation with the experimental data are 
presented. unexpectedly, the selectivity of the treatment was almost 
independent of temperature.

Figure 6. SCAN viscosity versus reaction time at different temperatures

Figure 7. Selectivity curves of HexA removal
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in general there were not significant variations of brightness 
at the different experimental conditions; this fact is showed at  
Table 3. however, at 120ºC and 140ºC and for 60 minutes of reac-
tion a slight increase of brightness can be observed, probably becau-
se of the reduction in the lignin content of the pulp.

CONCLUSIONS
hexenuronic acids are not completely removed from the eucalyp-

tus pulp by acidic hydrolysis treatment neither at 80ºC during four 
hours nor at 100ºC during two hours of treatment.

generally the a-stage is performed at the mills at 90ºC with a resi-

 Table 3: ISO brightness of pulps after each treatment

Sample Brightness 
(% ISO)Temp (ºC) Time (min)

80

60 62.8

120 63.8

240 62.8

100
30 62.4

60 62.8

120
10 61.4

60 64.3

140
10 63.0

60 65.1

dence time of 2 hours. in this condition the hexenuronic acid concen-
tration is reduced, but they are not completely removed. Because of 
that, hexa remain bonded to the pulp, consuming bleaching chemi-
cals and contributing to the kappa number.

the hexa content of eucalyptus pulp has been considerably reduced 
with a hydrolysis treatment of 60 minutes for two temperatures condi-
tions: 120ºC and 140ºC. in these two conditions the brightness of pulp 
is a bit higher, probably because the reduction in the amount of lignin.

the mild hydrolysis for the reduction of hexenuronic acids could 
be carried out at a temperature higher than applied today without 
any significant loss in the quality of the pulp, but the higher steam 
consumption should be taken into account.         
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Resumo
 a indústria de celulose e papel no brasil apresenta alta eficiência 

ambiental, com sua performance comparada ao que existe de melhor 
no mundo em termos de gerenciamento ambiental. entretanto, o uso 
de alguns resíduos desse setor para fins mais nobres abre perspecti-
vas para um gerenciamento ambiental ainda melhor. neste trabalho 
a serragem, o resíduo do digestor e o lodo da estação de tratamento 
de efluentes - resultantes do processo de fabricação de celulose de 
eucalipto - foram submetidos a pirólise rápida para investigação de 
uma rota processual alternativa que agregue valor a esses materiais. 
foi desenvolvido um planejamento experimental para a biomassa 
do digestor em que a massa de resíduo (3, 5 e 7 g) e a temperatu-
ra final de pirólise (350, 450 e 550ºC) foram variadas, enquanto a 
taxa de aquecimento (100ºC/min) e o fluxo de nitrogênio (1 ml/min) 
foram mantidos constantes. a melhor condição experimental foi a 
de 7 g de biomassa e temperatura de 550ºC, levando-se em conta 
o maior rendimento de bio-óleo e o percentual de siringol, que é 
o seu composto majoritário. o emprego de uma menor granulome-
tria (20 mesh) dos resíduos e de um condensador mais longo para 
os voláteis resultaram em maior rendimento em bio-óleo. os gases 
condensáveis e não condensáveis deste processo foram analisados 
por cromatografia gasosa acoplada a detector de espectrometria de 
massas (gC/ms), bem como por cromatografia gasosa bidimensional 
abrangente acoplada a detector de espectrometria de massas por 
tempo de voo (gC×gC/tofms).  Compostos como fenóis, hidrocar-
bonetos, ácidos carboxílicos, aldeídos e cetonas foram encontrados 
no bio-óleo, havendo perspectiva de utilização de frações deste bio-

-óleo para produção de produtos químicos de maior valor agregado 
ou para uso como combustítvel. 

IntRodução
resíduos industriais são um desafio no que diz respeito à minimi-

zação de danos ambientais causados pela sua disposição no meio 
ambiente, e também no que tange à sua reutilização no processo 
industrial, pois podem, eventualmente, gerar acúmulo de componen-
tes indesejáveis no produto final e com isso baixar sua qualidade. a 
reutilização de resíduos de processo de forma endógena pode tam-
bém provocar acúmulo de materiais em reatores e tubulações, do 
que resultam manutenções mais frequentes dos equipamentos com 
implicação em custos. a utilização desses resíduos para geração de 
produtos de maior valor agregado é uma opção extremamente inte-
ressante tanto no âmbito financeiro como ambiental. no caso da in-
dústria de celulose e papel (C&p) – não obstante o notável progresso 
na direção da minimização de resíduos - ainda persistem resíduos 
para os quais é possível visualizar usos com melhor relação custo/be-
nefício. dentre esses, encontram-se o resíduo do digestor, a serragem 
e o lodo do tratamento de efluentes, entre outros.

uma das opções para a transformação de resíduos industriais 
é a pirólise, que pode ser definida como a degradação térmica de 
qualquer material orgânico na ausência parcial ou total de agente 
oxidante. a pirólise rápida teve um novo impulso nas últimas déca-
das e visa um maior rendimento em bio-óleo, que pode ser obtido 
através do correto ajuste de taxa de aquecimento, temperatura do 
reator, tempo de aquecimento das partículas de biomassa e pressão 
de operação, dentre outras. a utilização de variados tipos de biomas-
sa pode levar à geração de produtos de maior valor agregado e está 
em concordância com o objetivo de implantação de biorrefinarias. as 

*Authors’ references:
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ligantes em variados tipos de madeira compensada e são também 
um material básico nas indústrias de abrasivos e adesivos. a substi-
tuição de 50% (em peso) de fenol é viável sem que ocorra alteração 
ou interferência no desempenho da resina (olivares-gómes, e., 2002; 
Walter, a.C. et al., 2000; felfli, f., 2003; meier, d. et al., 1999).

atualmente o rejeito do digestor retorna ao processo produtivo 
da indústria de celulose e papel, a serragem é principalmente em-
pregada como cama de aviários e o lodo de estações de tratamen-
to de efluentes é encaminhado para fins de adubação de florestas. 
entretanto, existe perspectiva concreta de obtenção de produtos de 
maior valor agregado a partir do pirolisado desses biomateriais lig-
nocelulósicos.

os pirolisados de biomateriais são normalmente analisados por 
cromatografia gasosa acoplada a detector de espectrometria de 
massas e analisador do tipo quadrupolo (gC/qms) (meier, d. et al., 
1999). entretanto, a cromatografia gasosa bidimensional abrangen-
te (gC×gC), idealizada por J. philips em 1991, apresenta vantagens 
relativamente à cromatografia monodimensional, especialmente 
para a análise de misturas complexas como os bio-óleos (zini, C.a., 
2009). dentre essas vantagens pode-se citar: aumento de capacida-
de de pico, detectabilidade, seletividade e estruturação dos analitos 
no espaço bidimensional consumindo tempo de análise igual ao da 
cromatografia monodimensional. a gC×gC tem sido aplicada a vá-
rios tipos de matrizes destacando-se petróleo e derivados, carvão, 
aromas e fragrâncias, matrizes ambientais e várias outras (zini, C.a., 
2009; Von mühlen, C. et al., 2006; Welke, J.e. et al., 2011).

este trabalho tem por objetivo investigar as melhores condições 
de pirólise em escala laboratorial empregando-se planejamento 
fatorial e a concentração do composto majoritário do bio-óleo (si-
ringol) como indicador da eficiência do processo. análise qualitativa 
dos produtos obtidos nos gases condensáveis e não condensáveis 
da pirólise otimizada da serragem, do lodo da ete e do resíduo do 
digestor da empresa CmpC Celulose riograndense foi também reali-
zada por gC/qms e gC×gC.

mAteRIAIs e mÉtodos
os experimentos foram realizados nos laboratórios de Química 

analítica ambiental e oleoquímica (laao) da universidade federal 
do rio grande do sul, e os resíduos fornecidos pela indústria CmpC 
Celulose riograndense, situada na cidade de guaíba, estado do rio 
grande do sul.

Preparo e caracterização da biomassa
os resíduos de serragem, do digestor e o lodo da estação de tra-

tamento de efluentes (ete) foram primeiramente secados em estufa 
a 105°C durante 4 horas e depois mantidos em dessecador. foram 
realizados experimentos relacionados ao planejamento experimental 
utilizando-se a granulometria original dos materiais em estudo. em 
uma segunda etapa, a fim de melhorar o rendimento do bio-óleo, es-
ses materiais foram submetidos a peneiramento, obtendo-se granu-
lometria de 20 mesh (0,841 mm). Houve dificuldade no peneiramen-

biorrefinarias são consideradas complexos de produção integrada de 
energia e de insumos químicos de grande demanda e valor agregado, 
o todo obtido a custos competitivos (foelkel, C., 2007).

a pirólise é conhecida desde o egito antigo, quando o alcatrão de 
pirólise era usado para calafetar barcos e como agente de embalsama-
mento. os processos de pirólise têm sido melhorados e são atualmente 
usados no processamento de carvão e coque. desde 1980 têm sido 
muitos os trabalhos direcionados ao estudo da pirólise rápida, onde a 
biomassa é aquecida sob altas velocidades e o vapor produzido é tam-
bém condensado rapidamente. Quando o aquecimento se dá a taxas 
elevadas (superiores a 20ºC min-1) alcançando temperaturas em torno 
de 700°C, diz-se que a pirólise é rápida (Czernik, s., 2004).

a pirólise é caracterizada por degradação térmica de combustível 
sólido (temperaturas acima de 400°C) que pode ser realizada em 
ausência completa do agente oxidante ou em quantidade tal que 
a gaseificação não ocorra extensivamente. desse processo resultam 
produtos gasosos, vapores condensáveis (bio-óleo) e sólidos. o ma-
terial sólido pode se constituir de carbono orgânico (em inglês: char) 
utilizado para variados fins, desde adubo até filtros industriais e de 
material inorgânico, considerado como cinzas residuais do processo. 
a fração líquida, ou bio-óleo, é mistura de compostos orgânicos de 
coloração marrom escura, altamente oxigenada (peacocke, g.V.C. et 
al., 1994; peacocke, g.V.C. et al., 1994; peacocke, g.V.C. et al., 1994; 
soltes, e.J. et al., 1981). os sinônimos para bio-óleo incluem: óleo 
de pirólise, líquido de pirólise, óleo bio-cru (bCo), líquido de madei-
ra, óleo de madeira, fumaça líquida, destilado de madeira, ácido de 
pirolenhoso e madeira líquida. diversas frações obtidas a partir de 
bio-óleos leves da pirólise rápida de biomassa encontram muitas 
oportunidades imediatas de aplicação e, por isso, este processo de pi-
rólise é considerado o mais avançado, importante e de maior atrativo 
comercial dentre os vários tipos de pirólise (Czernik, s., 2004). ainda, 
o emprego de resíduos, ou seja, o uso de matéria-prima menos nobre 
que não requer uma plantação específica para sua produção - como 
acontece com etanol e biodiesel - muitas vezes torna esse tipo de 
biomassa ambientalmente bastante conveniente (duman, g., 2011). 
os usos do bio-óleo podem ser vários, dentre eles como combustível 
liquido ou fonte de produtos químicos refinados de alto preço no 
varejo. Várias aplicações podem ser citadas para produtos provenien-
tes de pirólise de materiais lignocelulósicos, dentre elas o emprego 
do furfural como solvente na refinação petroquímica para extração 
de dienos a partir de mistura de outros hidrocarbonetos; o uso de 
acetonas e fenóis para produção de resinas; do eugenol (conside-
rado antisséptico natural) como expectorante, antisséptico, analgé-
sico, componente de medicamentos contra asma e bronquite, entre 
outros. outro exemplo é a produção de compostos utilizados como 
aditivos e aromas em alimentos, como o alil-siringol, o siringaldeído 
e o siringol. em anos recentes tem sido dispensada atenção especial 
ao desenvolvimento de derivados fenólicos existentes no bio-óleo in-
solúvel - principalmente derivados da despolimerização da lignina -,  
para substituição de fenol petroquímico durante a formulação de 
resinas do tipo fenol-formaldeído. essas resinas são utilizadas como 



67abril/April 2012 - Revista O Papel

Technical Article / Peer-reviewed Article

O PAPEL vol. 73, num. 4, pp. 65 - 73 APR 2012

foram realizados 9 experimentos e a triplicata do ponto central, 
nos quais a massa de resíduo do digestor (3, 5 e 7 g), apresentando 
granulometria mista, e a temperatura final de pirólise (350, 450 e 
550 ºC) foram variadas, enquanto a taxa de aquecimento (100 ºC/
min) e o fluxo de nitrogênio (1 ml/min) foram mantidos constantes.

a melhor condição experimental obtida na pirólise do resíduo da 
digestão foi escolhida como aquela que produziu o maior rendimen-
to em bio-óleo e maior percentual de siringol, que é o composto 
majoritário neste processo. uma menor granulometria (20 mesh) e 
um condensador de maiores dimensões (de 20 cm x 2 cm para 40 cm 
x 5 cm) também foram testados a fim de melhorar o rendimento de 
bio-óleo. após obtida a melhor condição de pirólise, esta foi aplicada 
também aos resíduos de serragem e de lodo da ete.

Forno de pirólise (coleta de gás, de líquido e sólido)
para a realização do processo de pirólise rápida foi utilizado um 

forno e um reator de quartzo construídos no instituto de física da 
ufrgs com a finalidade de obtenção dos produtos sólido, líquido e 
gasoso da pirólise. a Figura 1 representa esquema completo do for-
no acoplado ao reator de quartzo e ao controlador e medidor de tem-

to do lodo seco devido a sua textura. esse lodo foi por isso sempre 
empregado com sua granulometria original. 

a serragem é o resíduo resultante da transformação da madeira 
em cavacos  alimentados ao processo de digestão. o lodo é o resíduo 
sólido final da ete, que inclui tratamentos primário, secundário e ter-
ciário. o resíduo do digestor é o que resta do processo de cozimento, 
eventualmente recirculado no sistema, mas sob risco de acúmulo de 
impurezas em equipamentos de processo e consequente aumento da 
frequência de paradas industriais para limpezas. 

as análises termogravimétricas (tga, do inglês: thermogravime-
tric analysis) foram realizadas em atmosfera de nitrogênio ultrapuro 
no equipamento sdt Q600 da ta instruments, com rampa de aque-
cimento de 10°C por minuto até 1000°C.

Planejamento experimental
foi avaliada a influência de duas variáveis do processo de pirólise 

do resíduo do digestor no rendimento de bio-óleo e no composto ma-
joritário deste foram avaliadas  quantidade de amostra e temperatura 
máxima de pirólise. para tanto, foi feito um planejamento experimental 
fatorial 32, que pode ser visto na Tabela 1 (benício, b.n. et al., 1995).

Tabela 1. Parâmetros empregados no planejamento fatorial para o experimento de pirólise rápida do resíduo do digestor

Experimentos Massa (g) Temperatura final (°C)

1 -1 (3) -1 (350)

2 -1 (3) 0 (450)

3 -1 (3) +1 (550)

4 0 (5) -1 (350)

5 0 (5) 0 (450)

6 0 (5) +1 (550)

7 +1 (7) -1 (350)
8 +1 (7) 0 (450)
9 +1 (7) +1 (550)

Figura 1. Forno de pirólise rápida acoplado ao reator de quartzo e ao controlador e medidor de temperatura. a) reator de quartzo (R1, R2 e R3) e suas 
conexões, bem como condensador, frasco coletor de bio-óleo e coletor de gás; b) reator de quartzo dentro do forno tubular
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peratura. o forno tubular possui diâmetro de 40 mm, comprimento 
de 200 mm e controlador de temperatura do tipo n-480 novus, com 
termopar tipo-k. um reator de quartzo foi instalado no interior do 
forno para obtenção dos produtos desejados. o sistema comporta 
um medidor de fluxo de nitrogênio gasoso, um termopar para medi-
ção da temperatura interna da amostra, um condensador de 200 mm 
de comprimento por 20 mm de diâmetro para a coleta do produto 
líquido (bio-óleo), um coletor de gases de 20 ml com torneiras de 
teflon rotaflow e uma saída de gás.

Coleta dos gases não condensáveis
os gases não condensáveis (produto gasoso) obtidos durante a 

pirólise do resíduo do digestor com granulometria de 20 mesh pu-
deram ser avaliados qualitativamente utilizando-se a técnica de mi-
croextração em fase sólida (spme, do inglês: solid phase micro ex-
traction) seguida de análise em gCq/ms. o método cromatográfico 
utilizado foi o mesmo que aquele para a caracterização do bio-óleo, 
porém com injeção modo splitless. o aprisionamento dos voláteis 
ocorreu no coletor de gases de 20 ml no auge da liberação de gases 
não condensáveis e a seguir foi imediatamente realizada a adsor-
ção dos compostos voláteis em uma fibra de tripla fase (pdms/dVb/
Car). o tempo de exposição da fibra para a adsorção dos compostos 
foi de 30 segundos e no cromatógrafo permaneceu exposta durante 
1 minuto. a Figura 2 ilustra o momento da coleta.

Extração líquido-líquido do bio-óleo
a extração líquido-líquido (lle, do inglês: liquid liquid extraction) 

foi feita em funil de decantação de 10 ml, utilizando-se 4 ml de 
diclorometano (dCm). este procedimento foi repetido quatro vezes, 
tendo sido descartada a fase aquosa e considerada como bio-óleo a 
fase orgânica. as alíquotas obtidas com dCm foram misturadas e a 
umidade residual removida pela adição de aproximadamente quatro 
gramas de sulfato de sódio anidro (ativado previamente em forno a 
200ºC por 12 h). após esse procedimento, a amostra foi filtrada atra-
vés de papel filtro e coletada em copo de béquer. o solvente contido 
na amostra foi evaporado a temperatura ambiente até à concentra-
ção da amostra para posterior análise cromatográfica. 

Análise de bio-óleo por cromatografia gasosa
o bio-óleo foi analisado por cromatografia gasosa monodi-

mensional com detector de espectrometria de massas do tipo 
quadrupolar (gC/qms) em equipamento shimadzu modelo 
Qp-5050ª. as condições para esta análise foram: coluna oV-5 
(ohio Valley specialty Company, marietta, oH, eua) 95% de 
dimetil-polisiloxano e 5% de grupos fenila (30 m, 0,25 mm, 
0,25 µm); rampa de aquecimento do forno: 50°C (2 min) – 4°C/
min. – 280ºC (3 min.); temperatura do injetor e do detector 
de 280°C e injeção de 1 μl com split de 1:10. o detector foi 
operado no impacto eletrônico e a energia do feixe de elétrons 
foi de 70 eV. no que diz respeito à gCxgC, foi empregado 
um detector de espectrometria de massas por tempo de voo 
(gC×gC/tofms) (agilent technologies, palo alto, Ca, eua) 
e um conjunto de colunas db-5 contendo 95% de dimetil-
-polisiloxano e 5% de grupos fenila (50 m x 0,25 mm x 0,25 
µm) na primeira dimensão e uma coluna db-17 com 50% de 
dimetil-polisiloxano e 50% de grupos fenila (3,0 m x 0,25 mm 
x 0,25 µm) na segunda dimensão. as colunas capilares foram 
adquiridas da agilent technologies. a programação de tempe-
ratura para os fornos foi de 60°C por 0,20 min. inicialmente, 
tendo atingido 310ºC a 3°C/min, onde permaneceu por 20 min. 
a diferença de temperatura entre os fornos foi de 10°C e o 
período de modulação 8 s. o modulador empregado foi um 
modulador criogênico de quatro jatos (duração do jato quente 
2,4 segundos e do frio 1,6 segundo). a identificação tentativa 
dos compostos foi realizada através de índice de similaridade 
dos espectros de massas dos compostos desconhecidos com-
parados aos espectros de massas de bibliotecas comerciais de 
espectros de massas, como a Wiley, 6ª edição.

ResultAdos

Análise termogravimétrica
os resíduos foram submetidos à análise termogravimétrica 

(tga) a fim de verificar o comportamento individual relativamen-

Figura 2. Ampliação do coletor de gases não condensáveis no momento da adsorção dos compostos voláteis na fibra de SMPE
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te à perda de massa durante o processo de aquecimento, bem 
como sua estabilidade térmica.

a Figura 3 (A, B e C) apresenta as curvas de degradação ter-
mogravimétrica dos resíduos de serragem, do digestor e do lodo 
da ete, respectivamente. observa-se que a maior transformação 
termogravimétrica ocorre abaixo de 400ºC.

Planejamento experimental
seguindo o planejamento experimental, foram realizadas 

várias pirólises a fim de determinar a condição que produziu 
a maior percentagem do composto siringol (majoritário neste 
bio-óleo). o gráfico da Figura 4 mostra as concentrações de 
siringol obtidas para cada experimento.

as condições empregadas no experimento 9 (7 g de biomassa 
e temperatura final de pirólise de 550°C) resultaram em maior 
concentração de siringol no pirolisado. 

segundo a literatura, o uso de granulometria mista afeta ne-
gativamente o rendimento em bio-óleo. sendo assim, alguns 
testes foram realizados utilizando-se uma granulometria fixa 
de 20 mesh (0.841 mm) (Czernik, s., 2004; olivares-gómes, e., 

Figura 3. Curva termogravimétrica da serragem (A), do resíduo do digestor (B) e do lodo da estação de tratamento de efluentes (C)

Figura 4. Gráfico originado do planejamento experimental referente à 
concentração de siringol obtida da pirólise do resíduo do digestor

2002). os resultados obtidos mediante experimentos com gra-
nulometria de 20 mesh do resíduo do digestor e condensador 
de 20 cm acoplado ao forno de pirólise foram superiores aos de 
granulometria mista; nestes, o sistema de resfriamento de gases 
contava com um condensador de apenas 10 cm: 158 mg/l de 
siringol no pirolisado e 43 mg/l, respectivamente. o rendimento 
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em bio-óleo (m/m) sobre massa seca também aumentou, de ma-
neira geral, em 2,27% com granulometria mista para 6% com 
granulometria de 20 mesh (Figura 5).

a Figura 6(A) mostra claramente os hidrocarbonetos como 
compostos majoritários na fração não condensada da pirólise do 
resíduo do digestor. esses componentes apresentam alto poder 
calorífico e, portanto, grande potencial para uso como combustí-
vel. a predominância dos compostos fenólicos no bio-óleo pode 
ser vista na Figura 6(B), bem como a diversidade de compostos 
presentes. no bio-óleo, o pico número 4 representa o composto 
majoritário siringol, para o qual já foi citada aplicação na indús-
tria de aditivos e aromas para alimentos (soltes, e.J. et al., 1981; 

duman, g., 2011; olivares-gómes, e., 2002; Walter, a.C. et al., 
2000). nessas figuras são indicados os picos mais intensos de 
acordo com seu grupo funcional. foram tentativamente identifi-
cados 66 compostos nos voláteis e 42 compostos no bio-óleo do 
resíduo do digestor, conforme procedimento anteriormente des-
crito. os demais compostos identificados tentativamente foram 
ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas, álcoois, hidrocarbonetos, 
aminas, amidas e éteres. o emprego de alguns desses compostos 
para química fina é objeto de intensa pesquisa científica, visuali-
zando-se futuras aplicações na indústria.

as condições otimizadas de pirólise foram empregadas para a 
serragem e para o lodo da ete. os rendimentos em bio-óleo (m/m) 

Figura 5. Comparação do rendimento em siringol (A) e em bio-óleo (B) obtido a partir do resíduo do digestor com granulometria mista (experimento 
1) e granulometria 20 mesh (experimento 2)

Figura 6. (A) Cromatograma da fração volátil obtida na pirólise do resíduo do digestor utilizando-se 7 g de biomassa e temperatura final de pirólise de 
550°C. (B) Cromatograma da fração bio-óleo obtida nas mesmas condições de pirólise da fração (A). As condições cromatográficas constam em: coleta 
de gases não condensáveis. As cores dos números dos picos cromatográficos indicam as seguintes famílias de compostos: verde: éter; vermelho: fenol; 
preto: cetona; azul: hidrocarboneto; rosa: ácido; cinza: álcool; amarelo: éster
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sobre massa seca obtidos para a serragem foram superiores àque-
les obtidos para o resíduo do digestor e para o lodo, conforme  
Figura 7. o resultado obtido para a serragem é superior ao do 
lodo, e este é maior do que o reportado para o resíduo do digestor, 
indicando perspectivas promissoras para o emprego desses bio-
-óleos. o rendimento em bio-óleo depende da técnica de pirólise 
utilizada, dos parâmetros operacionais e da origem/tipo de biomas-
sa (dandik, l. et al., 1998; fu, p. et al., 2010; demiral, i. et al., 2011).

em relação à variedade de compostos identificados em cada bio-
-óleo (Figura 8), pode-se notar que cada resíduo apresenta um 
grupo de compostos em maior proporção. a serragem e o resíduo do 
digestor destacam-se pela maior quantidade de compostos fenólicos, 
indicando o potencial desses bio-óleos para produção de resinas fe-
nólicas. nesse caso, é interessante considerar o upgrade desses piro-
lisados a fim de se obter uma fração mais rica em tais compostos ou, 

ainda, considerar a modificação do processo pirolítico para o mesmo 
fim. este tipo de prática simplificaria a destinação desses materiais 
para um mesmo sítio industrial. 

assim como a presença de hidrocarbonetos na fração volátil do re-
síduo do digestor remete ao seu uso como combustível, a predomi-
nância desses mesmos compostos no bio-óleo do lodo da ete sugere 
o mesmo tipo de aplicação (meier, d. et al., 1999; santos, a.l.f., et 
al., 2010;  dandik, l.H. et al., 1998). porém, a presença de oxigênio 
nesse bio-óleo torna suas propriedades químicas bastante diferentes 
dos combustíveis comumente empregados. por esse motivo, bio-óleos 
contendo compostos oxigenados possuem baixa densidade energética 
(poder calorífico), imiscibilidade com os combustíveis convencionais 
e, ainda, baixa estabilidade (bridgwater, a.V., 2004; mohan, d. et al., 
2006).  a estabilidade do bio-óleo foi discutida em artigo de zhang 
e colaboradores, onde se afirma que os precursores da polimerização 

Figura 7. Comparação dos rendimentos de bio-óleo obtidos a partir da pirólise da serragem, do resíduo do digestor e do lodo da ETE

Figura 8. Grupos funcionais observados nos bio-óleos da serragem, do resíduo do digestor e do lodo da estação de tratamento de efluentes
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do bio-óleo são grupos funcionais com radicais metóxi. a atmosfera 
inerte utilizada neste trabalho (n2) favorece a formação de radicais 
metóxi, ao contrário da atmosfera de Co e Co2, a qual proporcionaria 
a formação de um bio-óleo mais estável, porém diminuiria a formação 
de fenóis e açúcares (zhang, H. et al., 2011). outra opção é o upgra-
de do bio-óleo através de desoxigenação, que é feita por duas rotas: 
hidrotratamento e craqueamento catalítico (bridgwater, a.V., 2004). 
entretanto, esses métodos são caros e o produto final pode não ser 
competitivo com o combustível fóssil (bridgwater, a.V. et al., 1991). 
dessa forma, é importante um conhecimento prévio da biomassa, 
assim como sua devida importância comercial, social e ambiental de 
modo que se possa escolher o melhor processo de conversão, tornando 
o produto final econômica e ambientalmente competitivo.

a cromatografia gasosa bidimensional difere muito da monodi-
mensional principalmente na questão da sensibilidade. a Figura 9 
mostra o grande potencial de gC×gC, visto que vários outros com-
postos do bio-óleo foram detectados (cada “pico” no diagrama cor-
responde a um ou mais compostos). os diagramas da Figura 9 (A, 
B e C) mostram claramente a capacidade de pico superior e a sele-
tividade da técnica de gC×gC. picos cromatográficos que na 1d-gC 
(figura 7) pareciam conter apenas um componente, são desdobrados 
em vários na gC×gC.

ConClusÕes
a análise por gC/qms do bio-óleo e da fração não conden-

sável da pirólise do resíduo do digestor mostrou que existe po-
tencial de emprego destas frações como combustível e/ou para 
produção de resinas fenólicas e outros produtos. a gC×gC é 
uma ferramenta importante para  a exata caracterização de 
bio-óleos de forma geral, bem como de bio-óleos de matrizes 
específicas para futuro controle da qualidade desses produtos. 
modificações no resfriamento de gases do sistema pirolítico e 
na granulometria dos resíduos investigados resultou em au-
mento do rendimento em bio-óleo. o maior rendimento em 
bio-óleo obtido para a serragem e para o lodo da ete, utili-
zando-se as condições otimizadas para o resíduo do digestor, 
coloca esses dois resíduos em posição ainda mais promissora 
para futuros usos industriais comparativamente ao resíduo do 
digestor. entretanto, pode-se também investigar as vantagens 
ambientais e econômicas do emprego da pirólise a partir da 
mistura de vários resíduos.

a utilização de resíduos para produção de produtos de maior valor 
agregado apresenta vantagens ambientais com ganhos econômicos 
que podem ser ajustados segundo a escala de produção, tipo de sis-
tema empregado e valor agregado do produto alvo.     n

Figura 9. Diagramas tridimensionais obtidos por GC×GC/TOFMS dos bio-óleos obtidos através da pirólise das três biomassas em estudo (A: serragem,  
B: resíduo do digestor e C: lodo) utilizando-se 7 g de biomassa e uma temperatura final de pirólise de 550°C. O eixo X apresenta os tempos de retenção na 
1ª dimensão (em minutos) e o eixo Y os tempos de retenção na segunda dimensão (em segundos)
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