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D
ada a crescente representatividade de Três Lagoas, cidade 
do Mato Grosso do Sul, no cenário mundial da indústria 
de celulose e papel, a Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel (ABTCP) promove, há três anos, a Se-

mana de Celulose e Papel de Três Lagoas. Destinada a traçar um 
panorama dos assuntos que despontam como mais relevantes aos 
segmentos que compõem esta indústria, a terceira edição do evento 
reuniu entre os participantes especialistas de diversas universidades 
e profissionais das grandes companhias presentes na região, entre 
os dias 18 e 20 de agosto último. O evento, realizado na Faculdade 
AEMS, teve mais de 1.300 participações, incluindo alunos dos cursos 

de graduação e técnicos, gerentes e supervisores das fábricas do 
setor, além de contar com o patrocínio de relevantes fornecedores. 
(Veja box destas empresas em destaque)

Na Sessão de Abertura, realizada com a participação de autorida-
des e gestores de grandes empresas, Darcio Berni, diretor executivo da  
ABTCP, ressaltou a importância de um evento dedicado a debates sobre 
o setor no centro de um dos municípios que reúne importantes repre-
sentantes desta indústria, além de se fortalecer cada vez mais como 
uma região propícia à geração de novos negócios e investimentos. “O 
município, sem dúvidas, contribuiu com o superávit de R$ 5 bilhões 
gerados pelo setor em 2014”, enfatizou. 

Panorama setorial e painéis técnicos contextualizam público sobre 
temas em alta na indústria de celulose e papel

Texto final: Caroline Martin
Entrevistas e Reportagens: Cristiane Pinheiro e Victor Faverin
Fotos: Claudia D´Amato

3.ª Semana de Celulose e 
Papel de Três Lagoas reúne 
mais de 1.300 participações
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O evento, realizado na Faculdade AEMS, contou com mais de 1.300 participações
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O evento contou com a ilustre presença de Marcia 
Moura, prefeita de Três Lagoas, que definiu a 3.ª Sema-
na de Celulose e Papel como uma oportunidade úni-
ca aos empresários, acadêmicos e todos da cidade. “A  
ABTCP traz, com as palestras e todo este conteúdo in-
formativo, momentos de reflexão que de fato precisam 
ser levantados para o setor de papel e celulose, que é o 
que está movendo a nossa cidade”, declarou. 

Marcia frisou que Três Lagoas segue na contramão da 
situação acarretada pela atual estagnação da economia 
brasileira. Ela citou os recentes incrementos em infraes-
trutura e fez uma projeção para os próximos avanços na 
área, que deverão se consolidar ao longo dos projetos 
de expansão de capacidade das plantas da Eldorado 
Brasil e da Fibria, cujos investimentos somam cerca de 
R$ 16 bilhões. Em reconhecimento à sua vida pública e 
aos esforços para consolidar a administração da cidade 
e prepará-la para o crescimento das empresas do setor, 
a prefeita recebeu uma homenagem da ABTCP durante 
a Sessão de Abertura da 3.ª Semana de Celulose e Pa-
pel, o que também simbolizou um presente ao centená-
rio de Três Lagoas, comemorado neste ano.

Desenvolvimento humano 
dá o tom do evento

Destacando-se como forte frente dos trabalhos 
realizados pela ABTCP, a capacitação técnica foi um 
dos temas mais importantes do evento. Berni frisou 
que, por estar sediado em uma instituição de ensino, 
a 3.ª Semana de Celulose e Papel ajuda a despertar 
o interesse dos alunos, futuros atores do desenvol-
vimento do setor. “O principal objetivo é trazer, por 
meio de nossos parceiros tecnológicos, o que há de 
mais moderno em termos de tecnologia e inovação, 
para que os congressistas possam se apropriar desse 
conhecimento”, afirmou.

Carlos Alberto Farinha e Silva, vice-presidente da 
Poÿry, que compôs a Mesa de Honra de Abertura do 
evento, disse acreditar que o encontro possibilita o 
acesso de estudantes e futuros profissionais a ou-
tras realidades, fator que contribui com suas capa-
citações técnicas. “Estou há 40 anos neste setor e 
nunca vi o tipo de transformação que está em cur-
so agora, o que motiva os novos profissionais a se 
aperfeiçoarem”, opinou, referindo-se às tendências 
que a indústria de celulose e papel vem apresentan-
do para os próximos anos. Para ele, essa nova era 
reforça a importância de transmitir novos cenários 
aos interessados em ingressar no mercado. “Quem 

assiste às palestras apresentadas no evento pode, 
de início, achá-las excessivamente técnicas e com-
plicadas, mas isso é justamente para provocar e 
fazer com que o congressista e o aluno queiram 
estudar, se aprofundar e entender melhor o assun-
to”, declarou.

O professor José Luiz Gonçalves, secretário geral da 
Faculdade AEMS, também evidenciou a importância 
da capacitação técnica, lembrando que as empresas 
que investem neste quesito, especialmente no mo-
mento atual, estarão mais preparadas para o futuro. 
“Precisamos ter um pensamento produtivo e proativo 
diante da crise econômica”, enfatizou ele.

Para Fábio Nakano, gerente geral da Eldorado, tam-
bém convidado da Mesa de Honra de Abertura, “a va-
lorização do recurso humano é um dos pilares estra-
tégicos do negócio”. Isso inclui apoio à formação de 
profissionais, para que possam atuar nos novos proje-
tos, contribuindo diretamente com o sucesso e o bom 
desempenho da empresa. “A promoção e o desenvol-
vimento das cidades do Mato Grosso do Sul em que 
atua (Água Clara, Inocência, Selvíria, Aparecida do 
Taboado e Três Lagoas) é compromisso da Eldorado. 
Além disso, todas as pessoas que ingressam na em-
presa recebem treinamento e atualização quando há 
novas diretrizes ou renovação tanto de equipamentos 
quanto de processos”, pontuou, frisando a importân-
cia de eventos como os promovidos pela ABTCP. “Os 
painéis e cursos oferecidos incentivam a capacitação 
dos profissionais e dos futuros profissionais; são indis-
pensáveis para a formação técnica do setor.”

Darcio Berni, 
diretor executivo 
da ABTCP, ressaltou 
a importância 
de realizar um 
evento dedicado 
a debates sobre o 
setor no centro de 
um município que 
reúne importantes 
representantes 
desta indústria
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Em sua palestra, Farinha, vice-presidente da Poÿry, 
fez um balanço do mercado global de fibras e mos-
trou o panorama da produção brasileira de papéis. O 
enfoque, contudo, ficou por conta dos desdobramen-
tos sobre a fábrica de celulose e papel do futuro, que, 
segundo ele, passará a atuar como fornecedora de di-
versos produtos provenientes da madeira. Entre as in-
dústrias já atendidas pela versátil matéria-prima, que 
tende a fortalecer-se ainda mais nos próximos anos,  
encontram-se a petroquímica e a automobilística, que 
já “começaram a introduzir a celulose em seu processo 
produtivo. Grandes marcas já têm produtos compostos 
por essa alternativa”, informou ele. Farinha também ci-
tou que a queima de resíduos sólidos urbanos nas cal-
deiras das fábricas de celulose já é uma realidade na 
Escandinávia. “Não podemos ficar para trás”, alertou.

Ainda de acordo com o vice-presidente da Pöyry, a sus-
tentabilidade tende a consolidar-se de forma decisiva no 
setor. A constante busca por modos de minimizar impac-
tos ambientais tornou-se essencial às produtoras que pre-
tendem competir em um mercado exigente como o atual.

Cláudio Giachetto, da International Paper, tem visão 
semelhante quanto ao futuro da indústria de celulose e 
papel. Ele acredita que as fábricas serão plantas de pro-
dutos de madeira, fornecendo matéria-prima para uma 
infinidade de aplicações. Nesse contexto, lembrou que 
a adequação dos produtos às certificações ambientais 
e de segurança e saúde do trabalho são indispensáveis 
e garantem a adoção de técnicas de manejo florestal. 
“Essas conquistas nos conferem incentivos fiscais e são 
essenciais ao nosso crescimento”, considerou. 

Painéis técnicos atualizam participantes 
sobre diversas etapas do processo fabril

Os três dias de palestras e debates que compuse-
ram a 3.ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas 
ofereceram informações referentes a áreas distintas do 
processo fabril de celulose e papel. Divididos entre Pai-
nel Celulose, Painel Segurança do Trabalho, Painel Meio 
Ambiente, Painel Recuperação e Energia e finalmente 
Painel Celulose e Papel, os temas evidenciaram métodos 
e tecnologias atuais que contribuem com o processo de 
melhoria contínua pretendido pelas empresas do setor. 

Em uma das palestras do Painel Celulose, Paulo Gi-
gli, da Contech, apresentou o tema “Tecnologias quí-
micas para o controle de pitch no processo de celu-
lose”. Ele explicou que a produção de celulose com o 
uso de dispersantes e polímeros inibe a aglomeração 
de partículas e elimina sua característica pegajosa. 
“Trata-se de tecnologias químicas capazes de preve-
nir a formação de depósitos e que já estão em uso no 

Panorama setorial 
aponta tendências do setor

Com o intuito de traçar um diagnóstico do atual ce-
nário da indústria de celulose e papel, executivos e pro-
fissionais do setor apresentaram o Panorama Setorial no 
dia de abertura da 3.ª Semana de Celulose e Papel de 
Três Lagoas, detalhando ao público presente as perspec-
tivas e as estratégias por trás dos investimentos recen-
temente anunciados pelas companhias. 

O gerente geral da Eldorado do Brasil abordou os pla-
nos da empresa de tornar-se o maior complexo de celulo-
se do mundo. “Em 15 de junho último, houve o lançamen-
to da pedra fundamental do Projeto Vanguarda 2.0, que 
representa a construção da maior linha única de celulose 
do mundo, com capacidade produtiva de 2 milhões de 
toneladas de celulose/ano, com possibilidade de chegar 
a 2,3 milhões. Somando-se esse volume à produção da 
linha atual, em operação desde 2012, teremos 4 milhões 
de toneladas/ano em um mesmo site industrial, o que 
possibilita à Eldorado destacar-se como o maior site in-
dustrial de celulose do globo”, disse Nakano em referên-
cia ao projeto, cujos investimentos totalizam R$ 8 bilhões.

Quanto ao projeto de expansão da Fibria – o Projeto 
Horizonte 2, que inclui a construção de uma segunda 
linha de produção com capacidade de 1,75 milhão de 
toneladas de celulose por ano, totalizando 3,05 milhões 
de toneladas na unidade de Três Lagoas –, Fabrício Stan-
ge, gerente de Manutenção da empresa, também reco-
nheceu a importância do desenvolvimento e do proces-
so de formação de profissionais dentro da companhia. 
“Precisamos prepará-los para cenários futuros, com um 
perfil cada vez mais inovador e dinâmico”, ressaltou, 
justificando que a Fibria investe em diversos tipos de 
treinamento e programas de liderança.

Em reconhecimento à 
sua vida pública e aos 
esforços para consolidar 
a administração da 
cidade e prepará-la 
para o crescimento das 
empresas do setor, Marcia 
Moura recebeu uma placa 
simbólica da ABTCP
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mercado.” Segundo ele, a Contech oferece produtos, 
sistemas e tecnologias patenteadas e customizadas 
para a produção de celulose e papel de forma inova-
dora, agregando eficiência e economia ao mercado 
em constante crescimento.

Também palestrante do Painel Celulose, Bruno Nasci-
mento, executivo de Contas da Solenis América Latina, 
apresentou a palestra “Controle de Odor em Fábricas de 
Celulose”. De acordo com ele, a relação dos fabricantes 
com a comunidade e a imagem que formam são fatores 
de atenção de companhias que procuram se diferenciar 
e se posicionar de forma competitiva no mercado. 

Além disso, Nascimento ressaltou que o controle 
de odor do processo fabril está entre os aspectos fun-
damentais na conquista de certificações ambientais. 
“O Brasil vem se caracterizando como um grande 
produtor de celulose, principalmente de fibra curta 
de eucalipto, com fábricas modernas. A busca cons-
tante por avanços tecnológicos inclui também a pre-
ocupação ambiental. Como consequência, soluções 
para reduzir as emissões atmosféricas de gases têm 
sido um objetivo importante para muitas empresas”, 
contextualizou o executivo. No portfólio da Solenis 
consta uma vasta gama de produtos que atendem às 
diversas demandas da fabricação de celulose e pa-
pel. “Temos produtos com diferentes atuações, como 
sequestro, inibição ou neutralização de agentes que 
causam o mau odor”, completou.

Novas tecnologias para a produção de celulose foram 
o foco da apresentação de Pedro Mora e Alexandre De 
Boni, profissionais da Kadant. Entre os destaques, eles 
falaram sobre tecnologias para limpeza mecânica e au-
tomática de equipamentos do processo de fabricação de 
celulose e sistemas de filtragem para reúso de águas 
industriais e/ou recuperação de fibras. “São aplicações 
já consolidadas, com grande retorno de investimento 
e passíveis de utilização em diversas plantas que en-
frentam problemas  de  entupimento em lavadores de 
celulose, provocando perdas de produção e aumento do 
consumo de químicos na etapa de branqueamento da 
polpa”, esclareceu Mora. 

No que se refere às tecnologias  da empresa vol-
tadas a reúso de água do processo  e/ou recupera-
ção de fibras, o objetivo consiste em atender a uma 
demanda cada vez maior entre os players do setor: 
otimização do uso do recurso hídrico. Segundo Mora, 
as fábricas de celulose exigem tecnologias cada vez 
mais eficientes aliadas a baixo custo operacional. Ele 
afirmou que a Kadant está alinhada com essa tendên-
cia e, para atendê-la, dispõe de centros de pesquisa 
e desenvolvimento de materiais e produtos – um dos 

motivos que colocam a empresa na  vanguarda em 
termos de soluções sustentáveis.

Na palestra “Sistema de gestão industrial na Eldo-
rado Brasil: estudo de caso no preparo de cavacos”, 
Francisco Brasil Mattiazzo, especialista de Controle 
Técnico da Eldorado Brasil, apresentou passo a pas-
so o processo fabril da empresa, que começa com a 
entrega da madeira sem casca à fábrica, passando 
por um sistema de lavagem de toras e, em seguida, 
por um picador de disco – etapa que gera os cava-
cos, os quais, por sua vez, são classificados e envia-
dos à área de cozimento. “O sistema, responsável 
pelo fornecimento de matéria-prima para a produ-
ção da fábrica, resulta em cavacos com dimensões 
adequadas para a etapa de cozimento, de modo a 
garantir uma polpa celulósica em conformidade com 
os padrões e maior eficiência de produção, com o 
consumo de insumos químicos de acordo com as re-
ferências”, pontuou Mattiazzo.

Ele revelou ainda que o Sistema de Gestão Integrado 
(SGI) da fábrica foi desenvolvido com base no gerencia-
mento da rotina. “O trabalho demonstra o potencial dessa 
ferramenta, com exemplos práticos dos resultados alcan-
çados.” Para ele, o uso de ferramentas do SGI mostra que 
sempre é possível buscar melhor desempenho operacional 
quando há uniformidade na informação gerada pela ope-
ração. “O foco da ferramenta são as pessoas. É preciso 
explorar ao máximo o potencial mental e a formação de 
equipes de alto desempenho”, ponderou, justificando que 
o SGI busca reunir em um mesmo sistema informações de 

“Precisamos ter 
um pensamento 
produtivo e 
proativo diante da 
crise econômica”, 
enfatizou José 
Luiz Gonçalves, 
secretário geral da 
Faculdade AEMS
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processos operacionais que, quando interpretadas e usadas da 
maneira correta, auxiliam na identificação de pontos de melho-
ria, de modo a eliminar gargalos do processo.

Participante do Painel Segurança do Trabalho, Guilherme 
Decanini, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Alve-
nius, apresentou a palestra “Tubulações revestidas unidas por 
acoplamentos mecânicos: agilidade na instalação, manuten-
ção e resistência à corrosão”. Ele contou que a empresa estu-
dou criteriosamente as plantas de papel e celulose, a fim de 
identificar a aplicabilidade das soluções em diferentes pontos 
do processo fabril. 

Ao considerar o grau de importância de cada unidade e/ou 
parte do processo, a Alvenius leva os clientes finais a aderirem 
a tais soluções, seja pelo processo de implementação ou am-
pliação de uma nova unidade, seja pela oferta de opções de 
redução do período de manutenção programada e/ou parada 
geral anual. Segundo ele, a redução de custos proveniente de 
paradas mais curtas e do aumento da vida útil dos sistemas 
e equipamentos é tema recorrente nas fábricas de celulose e 
papel. “Debater o tema é fundamental para aqueles que bus-
cam aumento de produtividade e incremento dos resultados 
operacionais nas plantas de celulose e papel”, pontuou.

Detalhando a funcionalidade das tubulações com acopla-
mentos mecânicos como forma de conexão, Decanini infor-
mou que se trata de uma excelente alternativa em relação 
ao modelo tradicional, que soma solda, flange e rosca, desta-
cando-se pela redução de tempo e custo da atividade. As apli-
cações dessa solução, conhecida como mechanical coupling, 
já têm larga aplicação em diferentes segmentos industriais, 
incluindo o de mineração, saneamento e irrigação. Ele ainda 
explicou que o desafio de as aplicações exigirem resistência 
contra corrosão e abrasão nas tubulações e equipamentos é 
usualmente superado pela aplicação de revestimentos espe-
ciais (orgânicos), que promovem o aumento da vida útil dos 
tubos, conexões e equipamentos associados. 

O palestrante Milton Ricardo Machado, coordena-
dor de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho da  
Fibria-MS, abordou o tema “Sistemas de Gestão de Se-
gurança na indústria de celulose”. Ele revelou que o Sis-
tema de Gestão de Segurança da Fibria está estruturado 
em pilares que gerenciam a sustentação das boas condi-
ções de trabalho, tratando desde questões de preserva-
ção dos equipamentos de proteção coletiva, infraestru-
tura, tecnologia e segurança até condições ergonômicas 
e ambientais às quais os profissionais estão expostos.

Machado informou ainda que um dos pilares mais 
fortes do Sistema de Gestão da empresa é voltado ao 
comportamento seguro dos profissionais, para que te-
nham um ambiente favorável a uma cultura de seguran-
ça interdependente. “Investimos muito em treinamento, 
observações de risco no trabalho, inspeções gerenciais, 
reuniões diárias de segurança, momentos de reflexão, 
capacitação da liderança, feedback e meritocracia em 
segurança, com reconhecimento em público e premia-
ções, incluindo o envolvimento dos familiares do pro-
fissional pelo programa Visita das Famílias”, descreveu, 
frisando que todos os profissionais da Fibria, próprios 
e terceiros, estão envolvidos no modelo de Gestão de 
Segurança adotado pela companhia. As lideranças, con-
tudo, figuram como protagonistas, já que é a partir delas 
que se fortalece a cultura positiva de saúde e segurança.

A Fibria conta ainda com um modelo de Gestão Ad-
ministrativa dos Trabalhos, voltado à redução dos riscos 
por meio de reconhecimento, análise, controle e moni-
toramento, com o uso de ferramentas como matriz de 
perigos e riscos, análise preliminar de riscos, liberação 
de trabalho e bloqueio de fontes de energia. 

A palestra “Melhorias nas máquinas de secagem e 
linhas de enfardamento da Eldorado Brasil”, ministrada 
por Ademilson Carlos Zeber, coordenador de Secagem 
da empresa, marcou o início do Painel Celulose e Papel. 
O porta-voz atentou à quebra da folha, que causa in-
terrupção do processo fabril. “Somadas às paradas de 
manutenção e paradas operacionais, as quebras têm 
peso considerável no cálculo da eficiência de produção 
da planta”, disse, justificando o longo tempo consumido 
quando o gargalo acontece. 

Segundo Zeber, melhorias de ordem operacional ou 
de manutenção contribuem significativamente para a 
redução do tempo improdutivo, elevando a capacidade 
e favorecendo o alcance das metas estipuladas. “Redu-
zir o número de quebras de folha, aumentar a vida útil 
de um componente operacional e incrementar a quali-
dade do produto são exemplos de medidas que resul-
tam em ganho de produtividade e/ou aumento do valor 
agregado, trazendo maior capacidade de sustentação e 

Para Fábio Nakano, 
gerente geral 
da Eldorado, a 
valorização do 
recurso humano 
é um dos pilares 
estratégicos 
do negócio
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crescimento à empresa”, citou ele, evidenciando tam-
bém os benefícios que os empregados recebem quando 
alcançam os objetivos propostos.

Para implementar tais melhorias, que geram benefí-
cios variados, Zeber disse que a empresa adota um trei-
namento específico para operar as máquinas de seca-
gem. “A Eldorado leva isso muito a sério, submetendo o 
colaborador a treinamentos básicos e específicos teóri-
cos, além de elevada carga horária de treinamentos prá-
ticos”, destacou. Segundo ele, o funcionário inicia sua 
carreira na operação da cortadeira e da secadora. Com 
experiência adquirida, migra para a seção úmida da má-
quina, etapa em que começa uma nova fase de aprendi-
zado prático. A operação do painel (sistema dedicado) é 
a parte final da carreira operacional, que reflete o último 
estágio de atuação de um operador bem-sucedido. 

Helder Batista, da Yokogawa, também participou do 
Painel Celulose e Papel, apresentando o Sistema de 
Gerenciamento de Ativos e o Sistema de Controle da 
empresa. “Um dos focos da Yokogawa para aumentar 
o nível de produtividade do cliente está na disponibi-
lidade de sua planta, ou seja, o tempo de operação da 
planta durante determinado período. A capacitação pro-
fissional mantém relação direta com esse conceito”, sa-
lientou. Ele argumentou que o treinamento é essencial, 
visto que uma manobra indesejada feita pelo operador 
pode causar a parada do processo, levando à redução 
da disponibilidade da planta. A falta de conhecimento 
também pode fazer o profissional responsável pela exe-
cução de uma tarefa durante a parada programada para 
manutenção demorar mais tempo que o previsto.

Batista reforçou que sempre existem oportunidades 
de identificar melhorias para a produção, especial-
mente em momentos de instabilidade econômica. “Os 
negócios exigem melhor desempenho dos processos 
produtivos. Tornando-os mais eficientes com a elimina-
ção de desperdícios, consequentemente conseguiremos 
aumentar a lucratividade”, pontuou. Nesse contexto, a 
Yokogawa indica aos clientes ferramentas de produtivi-
dade capazes de agregar real valor ao processo, como 
aumento da disponibilidade da planta, redução de custo 
de manutenção (com vistas a ser preditiva, e não corre-
tiva) e ainda diminuição de estoques de produção e de 
falhas de equipamentos. 

A influência das vestimentas na produção de celulose 
e papel foi outro tema abordado no Painel Celulose e Pa-
pel. Apresentada por José Erothides Villas Boas, gerente 
de Aplicação Técnica para Telas Formadoras, e Osmar Gu-
ckert, gerente de Aplicação Técnica para Feltros, profissio-
nais da Albany International, a palestra evidenciou que as 
vestimentas estão diretamente relacionadas à qualidade 

do papel (formação e testes físicos), assim como com a 
eficiência da máquina, incluindo fatores relacionados a 
quebras, velocidade, paradas operacionais e consumo de 
energia nas seções de formação e prensagem.

Segundo Boas, a tela formadora, por exemplo, in-
fluencia diretamente na formação da folha do papel, 
além do nível de retenção e do teor seco da folha na 
saída da formação, fatores que interferem no custo 
da produção. Guckert frisou que a seção de prensa-
gem tem forte impacto no andamento da máquina e 
afirmou que incrementos no teor seco na saída dessa 
seção têm acentuada influência na produção. Outro 
fator de grande impacto no custo de produção citado 
pelos palestrantes é a vida útil da vestimenta. “Uma 
parada para troca de feltro fora das datas programa-
das implicará redução de disponibilidade da máquina 
para produção de papel ou celulose”, alertou Guckert. 

O Painel Recuperação e Energia contou com a pa-
lestra de Ricardo Ramos, professor doutor da Universi-
dade Estadual de São Paulo (Unesp). Ao apresentar o 
tema “Desenvolvimento científico-tecnológico regional 

Fabrício Stange, 
gerente de 
Manutenção 
da Fibria, deu 
enfoque ao projeto 
de expansão de 
capacidade da planta 
de Três Lagoas
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Carlos Alberto Farinha, 
vice-presidente da Poÿry, 
fez um balanço do mercado 
global de fibras e mostrou 
um panorama da produção 
brasileira de papéis
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da área de bioenergia/biocombustíveis”, Ramos evidenciou as contri-
buições da universidade, em especial do campus de Ilha Solteira, que 
realiza pesquisa, formação de recursos humanos e desenvolvimento 
de processos ou produtos. Entre os detalhes das ações já feitas e em 
curso, ele destacou a parceria entre instituições de ensino e o setor 
privado para incrementar a inovação e alavancar o desenvolvimento  
científico-tecnológico regional.

Segundo o professor, os resíduos florestais que ficam no campo, 
as cascas resultantes do processamento da madeira na indústria, os 
cavacos não adequados à produção de celulose e a lixívia gerada no 
processo produtivo são bons exemplos de biocombustíveis. “Por defini-
ção, bioenergia é todo e qualquer tipo de energia produzida por algum 
processo de conversão que utiliza como matéria-prima um biocombus-
tível”, esclareceu. É por isso que os conceitos de bioenergia estão dire-
tamente associados à indústria de celulose e papel.

Ramos reforçou que uma maior aproximação entre o meio acadêmi-
co e a ABTCP é de extrema valia para a identificação das necessidades 
do setor, para a promoção do desenvolvimento científico-tecnológico e, 
ainda, para a inovação em processos ou produtos. “A possibilidade da 
complementação do conteúdo acadêmico com a aplicação prática (e 
vice-versa) contribuiu para a formação dos profissionais que atuam na 
área, tanto na academia quanto na indústria. Nesse sentido, a ABTCP 
desempenha um importante papel, não só para a integração, mas tam-
bém para a divulgação dos resultados encontrados.”

Também participante do Painel Recuperação e Energia, Luciula Mo-
relli, da Nalco, apresentou a palestra “Aumento da Eficiência do Forno 
de Cal”. Na ocasião, ela sublinhou: “Como uma empresa Ecolab, esta-
mos perfeitamente alinhados com a visão corporativa para atuarmos 

como líder mundial em tecnologia e serviços em água, higiene e ener-
gia, protegendo o que é vital”, referindo-se ao tratamento de água 
e melhoramento de processos realizados pela Nalco. Segundo ela, a 
empresa entrega água adequada para uso nas operações de pré-trata-
mento e nos sistemas de resfriamento e caldeiras, além de maximizar 
processos de água e tratamento de águas residuais. “Nossos progra-
mas ajudam a garantir que os sistemas dinâmicos funcionem de forma 
eficiente e sustentável”, resumiu.

Luciula apontou que o consumo de energia tem se transformado em 
outro ponto de atenção cada vez maior entre os players da indústria, 
uma vez que os custos vêm apresentando crescimento contínuo. “O 
aumento da eficiência do forno de cal torna-se ainda mais importante, 
já que seu desempenho tem impacto direto no consumo de combustível 
e na frequência de manutenção”, disse, completando que, quanto mais 
eficiente o forno e menor o gasto de combustível para a produção de 
óxido de cálcio, maior será a troca térmica e mais longos os intervalos 
de manutenção.

A Nalco coloca o processo em prática com o uso de tecnologias e 
serviços inovadores em água e processos, com o objetivo de auxiliar os 
clientes a reduzir os custos operacionais, melhorar a qualidade do pro-
duto final, aumentar a rentabilidade e conservar os recursos naturais. Os 
produtos de alto desempenho fornecidos pela empresa diminuem a ne-
cessidade de energia para evaporação da água que entra no forno, sepa-
rando o máximo de água da lama e levando-a cada vez mais concentrada 
para o equipamento. “Esses produtos também aumentam ao máximo a 
quantidade de hidróxido de sódio levada da lama para a água que foi 
separada, pois uma menor entrada de soda no forno evita a formação de 
anéis que enfraquecem a troca térmica”, detalhou Luciula.

“Novamente a ABTCP, com toda a sua experiência e transparên-
cia, nos presenteou com um evento marcante e de grande porte, 
com a presença de autoridades políticas e técnicas na área de ce-
lulose e papel, as quais nos proporcionaram novos conhecimentos, 
não somente regionais, mas mundiais.” Alessandro Quimquim 
Pirola, Fibria-MS

“Foi com grande satisfação que participei da 3.ª Semana de Celu-
lose e Papel de Três Lagoas, ouvindo palestrantes, conhecendo novos 
profissionais e revendo outros amigos do segmento. Indubitavelmen-
te, um evento como esse é sempre uma ótima oportunidade de co-
nhecimento, na busca por aperfeiçoamento e atualização profissional, 
troca de informações e networking. Pude ter a honra de presenciar as 
apresentações de grandes profissionais da área no Panorama Setorial 
e no Painel Celulose, com temas variados e atuais focados na neces-
sidade de capacitação técnica. Creio serem de extrema importância 
encontros desta natureza, tanto na forma de cursos presenciais ou 
a distância, seminários ou congressos, pois são as ferramentas para 
construir um segmento proativo forte e presente.” Sergio Antonio 
Guino, Fibria-MS

 “Foi uma honra poder participar da 3.ª Semana da Celulose e Papel 
de Três Lagoas como aluna de Engenharia de Produção, representando 
a Faculdade AEMS, e como representante da Eldorado Brasil. Considero 
muito importante o envolvimento da ABTCP com a faculdade, pois pu-
demos ver interação entre diferentes áreas. O que as empresas do setor 
puderam nos proporcionar também foi gratificante. Os temas foram 
abordados de maneira objetiva e acessível a todo o público presente, 
incluindo os relativos a melhorias preventivas e reparatórias, susten-
tabilidade, segurança do trabalho e novas tecnologias, mostrando um 
futuro promissor. Tenho em mente que todos saíram do evento muito 
satisfeitos com a programação, pois se podia notar a preocupação com 
a diversidade de informações e a interação de todos os presentes, para 
garantir melhor entendimento e maior interface das empresas com os 
alunos.” Katia Slemer, Eldorado Brasil

“Consegui adquirir inúmeros conhecimentos relacionados aos temas 
ministrados nas palestras que acompanhei. Além de muito bem orga-
nizado, o evento contou com palestrantes de excelente nível técnico. 
Também foi bom rever amigos de outras empresas que estavam parti-
cipando do evento.” Douglas Camargo, International Paper-MS

Visitantes fazem balanço positivo do evento
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As palestras do Painel Meio Ambiente chamaram a 
atenção para um tema central cada vez mais debatido 
e praticado pela indústria de celulose e papel: sustenta-
bilidade. Com esse enfoque, Marius Barbana, da Kemi-
ra, ministrou a palestra “Gerenciamento da Qualidade 
e Quantidade de Águas Industriais (WQQM, sigla em 
inglês para Water Quality and Quantity Management) 
nas Indústrias de Celulose e Papel”. O intuito consistia 
em agregar conhecimento e esclarecer os motivos que 
levam à utilização de produtos químicos no processo fa-
bril e a importância desses aditivos, além de ampliar a 
conscientização sobre o uso correto da água.

Barbana ressaltou que a preocupação em gerenciar 
o uso da água nas plantas industriais faz parte da ro-
tina dos players do setor há tempos, revelando que são 
constantes os investimentos em modernas estações de 
tratamento e em aditivos químicos para melhorar a qua-
lidade do recurso. O tema, contudo, atualmente ganhou 
notoriedade extra devido à severa escassez do insumo 
que diversas regiões do País vêm enfrentando. Ele disse 
acreditar que o gerenciamento da água revela-se cada 
vez mais vital. “Nesse sentido, a indústria química tem 
contribuído para melhorar a performance dos equipa-
mentos que realizam esse tratamento”, disse.

O reúso da água está entre as opções adotadas pelas 
empresas do setor. Barbana ponderou sobre a possibi-
lidade de trabalhar com circuitos ainda mais fechados. 
“Hoje, é comum indústrias de papel já trabalharem com 
fechamento de circuito de 30% a 60%, sendo que alguns 
processos atingem fechamento de 80% a 90%. Tudo é 
uma questão de adaptabilidade aos impactos que o au-
mento da condutividade causará no processo por esses 
fechamentos.” Conforme as referências citadas pelo es-
pecialista da Kemira, há fábricas de celulose nórdicas 
que já trabalham com níveis acima de 60%. No Brasil, 
grandes fabricantes de celulose também já têm metas 
de utilização de água de reúso bem definidas, buscando 
aumento gradual do fechamento dos circuitos.

O modelo de controle atmosférico da Fibria foi apre-
sentado por Maria Tereza Borges, da unidade de Três 
Lagoas, na palestra “Águas e emissões atmosféricas”. 
Precipitadores eletrostáticos aliados a uma avançada 
tecnologia são responsáveis pela qualidade dos gases 
emitidos pela chaminé da fábrica. “Fazemos um mo-
nitoramento online das emissões com analisadores de 
conhecida tecnologia no mercado. Esses instrumentos 
evidenciam o cumprimento legal de nossas fontes de 

emissão fixa, como caldeira de recuperação, caldeira de for-
ça e forno de cal”, contou ela sobre os valores que integram 
o indicador ambiental da unidade.

O sistema de controle de emissões da planta de Três La-
goas é o mesmo das demais unidades fabris da companhia, 
mas, por ser a a planta mais nova da companhia, com ape-
nas seis anos de operação, alguns controles operacionais se 
revelam mais eficientes – caso da emissão atmosférica. Ma-
ria Tereza ponderou, no entanto, que um dos modelos mais 
modernos pode ser replicado em outras empresas.

Ela frisou que temas relacionados à sustentabilidade são 
de grande importância para a Fibria, pois a forma de atuação 
preza pelo equilíbrio entre meio ambiente, sociedade e cus-
tos. “O conceito é adotado por toda a empresa, em especial 
pelas áreas de Meio Ambiente e de Sustentabilidade, que de-
senvolve diversos programas sociais.”       n

Claudio Giachetto, da 
International Paper, 
acredita que as fábricas 
serão plantas de 
produtos de madeira, 
fornecendo matéria-
prima para uma 
infinidade de aplicações
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Nota de agradecimento: a ABTCP agradece a parceria da Faculdade AEMS e, especialmente, 
ao professor José Luiz Gonçalves, secretário geral da instituição, na realização da 3.ª Semana de 
Celulose e Papel de Três Lagoas, que se desenvolveu no espaço da Faculdade AEMS, e reconhece a 
colaboração dos alunos na organização do evento.

Os três dias de 
palestras e debates 
que compuseram 
a 3ª Semana de 
Celulose e Papel de 
Três Lagoas ofereceram 
informações referentes 
a áreas distintas do 
processo fabril de 
celulose e papel



55

REPORTAGEM DE CAPA ESPECIAL 

setembro/September 2015 - Revista O Papel

ALBANY INTERNATIONAL
“A Albany International entende ser de grande importância dar 

suporte à ABTCP em seus eventos de discussão sobre ideias e so-
luções que incentivem o crescimento do setor de celulose e papel. 
Investir no amplo entendimento do futuro desta indústria e no 
aperfeiçoamento dos profissionais da área são fatores chave para 
o sucesso e a perenidade de todos os negócios que são parte desta 
cadeia produtiva.” Luciano Donato, gerente de Marketing & 
Vendas – América do Sul

ALVENIUS
“A Alvenius patrocina a 3.ª Semana de Celulose e Papel por acredi-

tar na importância deste setor para a economia nacional. Profissionais 
altamente capacitados estarão envolvidos na audiência para absorver 
e trocar conhecimentos sobre os relevantes temas abordados nas pa-
lestras. Nossa empresa tem em seu portfólio soluções em sistemas 
tubulares extremamente importantes para os envolvidos na cadeia 
de celulose e papel, o que torna nossa presença indispensável para 
difundir produtos que ofereçam vantagens técnicas e econômicas aos 
usuários. A integração entre empresas, colaboradores, consultores e 
estudantes é fundamental para o desenvolvimento do mercado, visan-
do ao constante incremento tecnológico, melhorias operacionais, efi-
ciências energéticas, reduções de custos e alta de produtividade, entre 
outros objetivos. É nossa função contribuir para a realização desse 
tipo de evento, pois valorizamos a evolução contínua.” Guilherme 
dos Santos Teixeira, coordenador de Marketing

CONTECH
“Participar desse tipo de evento faz parte da estratégia da Contech 

por ser uma ponte para o futuro. Entendemos que contribuir com o de-
senvolvimento técnico de vários níveis de profissionais do setor signi-
fica agregar valor à cadeia de celulose papel, apresentando novas tec-
nologias e inovação.” José Sasso, gerente de Vendas Nacionais

KADANT
“Estar próximo ao público-alvo da empresa e poder, cada vez mais, 

entender suas necessidades e desafios é o foco da Kadant. Com este 
olhar, analisamos a participação na 3.ª Semana de Celulose e Papel. 
Todos os eventos lançados pela ABTCP que estejam alinhados com a 
política da Kadant em ações que capacitem os profissionais do setor 
sempre serão tratados com relevância e contarão com nossa parce-
ria.” Luiz Carlos Correa, Marketing

KEMIRA
“O patrocínio desse tipo de evento é muito importante para a  

Kemira, pois estreita seu relacionamento com a ABTCP, além de alcan-
çar importantes contatos da indústria durante sua realização. Nossa 
palestra despertou um grande interesse no público, além de gerar con-
tatos comerciais pós-evento. O patrocínio é certamente uma decisão 
acertada da Kemira: de um lado, a empresa leva novidades impor-
tantes sobre produtos e tecnologias do mercado para os potenciais 
clientes; de outro, direciona a divulgação da própria expertise para o 
público certo, de maneira objetiva.” Marius Barbana, especialista 
em Aplicações para Papel e Celulose

NALCO
“Este evento acontece em uma região que, a cada ano, vem cres-

cendo e apresentando excelentes perspectivas, devido aos novos inves-
timentos comunicados ao mercado. O grande objetivo de nossa par-
ticipação é contribuir com a melhoria da capacitação das pessoas da 
região (estudantes e colaboradores do setor), pois num futuro próximo 
estarão trabalhando no setor. Capacitação do mercado e proximidade 
dos grandes centros industriais de nosso setor fazem parte da estratégia 
da Nalco. Por isso, deveremos participar do evento também em 2016.” 
César Mendes, gerente de Distrito – Papel e Celulose Brasil

SOLENIS
“A iniciativa da ABTCP de promover cursos técnicos nos locais 

onde os clientes estão faz do evento um sucesso tanto na quanti-
dade quanto na qualidade e no interesse dos participantes. A troca 
de informações técnicas é de elevado nível, mostrando a maturidade 
que o evento vem alcançando. É por isso que a Solenis pretende con-
tinuar patrocinando as Semanas de Celulose e Papel de Três Lagoas.”  
Wanderley Flosi Filho, vice-presidente – América Latina

YOKOGAWA
“Para a Yokogawa é um orgulho patrocinar a 3.ª Semana de Ce-

lulose e Papel de Três Lagoas. O evento da ABTCP faz parte de um 
calendário importante do setor e reúne os melhores profissionais, com 
palestras importantes, debates e troca de experiências. A Yokogawa 
está presente em diversos projetos na área e possui expertise para 
compartilhar todo o seu conhecimento. Com projetos em todo o Bra-
sil e na América do Sul, podemos citar o projeto Horizonte 2, da Fi-
bria, e o projeto Vanguarda 2.0, da Eldorado, ambos em Três Lagoas.”  
Mariana Miranda Batista, Marketing – América do Sul

Patrocinadores contam por que a 3ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas 
conta com sua aprovação e contribuição 


