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A partir do tema central Setor Florestal e Indus-
trial Cruzando Fronteiras:  Novos Negócios, 
Novos Processos e Novos Produtos, o 49.° 

Congresso e Exposição Internacional de Celulose e 
Papel – ABTCP 2016, promovido em outubro último 
pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Pa-
pel (ABTCP), dedicou-se a lançar um olhar criterioso 
sobre diferentes aspectos que englobam a competiti-
vidade da indústria de celulose e papel. Realizado no 
Expo Center Norte, o tradicional encontro, promovido 
anualmente pela Associação em parceria com entida-
des congêneres, reuniu palestrantes de renome, auto-
ridades, pesquisadores, diretores, gerentes e demais 
profissionais do setor para discutir temas atuais e 
pensar sobre os desdobramentos futuros. 

ABTCP 2016 amplia 
debate sobre novo formato 
da indústria de base florestal
Autoridades públicas, lideranças do setor e pesquisadores discutem os caminhos mais 
promissores para a consolidação de uma inovadora plataforma de negócios

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Fotos: Guilherme 
Balconi

Ao dar início ao evento, o diretor executivo da ABTCP reforçou a 
necessidade de uma mobilização conjunta em prol da criação de 
uma agenda estratégica positiva
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Ao dar início ao evento, Darcio Berni, diretor executivo da 
ABTCP, reforçou a necessidade de uma mobilização conjun-
ta para a criação de uma agenda estratégica positiva. “Que 
essa iniciativa seja re� etida nas discussões de alto nível do 
evento, além de se perpetuar para as próximas edições”, 
frisou. Ele também lembrou aos presentes que o evento pro-
gramado para 2017 terá um motivo especial: o aniversário 
de 50 anos da ABTCP. “Organizaremos um congresso técnico 
à altura dessa comemoração emblemática para a entidade. 
O evento será realizado no Hotel Unique, em São Paulo”, 
garantiu, adiantando o convite a todos.

Jorge Luiz Colodette, professor doutor da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV) e presidente do 49.º Congresso AB-
TCP, ressaltou a relevância do caráter técnico arrojado do 
programa deste ano. “Estamos vivendo o século da bioeco-
nomia. Precisamos ter uma visão global sobre os grandes 
temas, incluindo a biorre� naria integrada à indústria de base 
� orestal, especialmente no que tange às novas aplicações 
da celulose e da lignina e os últimos avanços tecnológicos 
dessa emergente indústria”, disse ele ao comentar a presen-
ça de palestrantes nacionais e internacionais. Ele ainda fez 
menção ao número de trabalhos inscritos no congresso e 
do público interessado em acompanhar o evento. “Ao todo, 
102 resumos de trabalhos técnicos passaram pela rigorosa 
avaliação do Comitê Cientí� co da ABTCP. Desse total, 54 fo-
ram selecionados para as sessões orais e de pôster, o que 
re� ete uma retenção muito positiva. Até o início do evento, 
já contávamos com 515 pessoas inscritas para acompanhar 
a programação desses três dias de congresso – sem dúvida 
um número signi� cativo para uma conferência que aborda 
assuntos tão especí� cos.”

Elizabeth de Carvalhaes, presidente do International 
Council of Forest & Paper Associations (ICFPA) e presidente 
executiva da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), também 
discursou na sessão de abertura do evento e ressaltou a 
importância das � orestas plantadas e da indústria nacional 
de celulose e papel em um contexto global que demanda 
mudanças imediatas. “A 21.ª Conferência do Clima (COP 21), 
realizada em Paris, foi a mais importante que acompanha-
mos até hoje, por reunir líderes mundiais e conseguir chegar 
a uma agenda de compromissos. A grande condicionante era 
pôr em vigor esse acordo, rati� cado na primeira semana de 
outubro último. Hoje, a lei está em vigor: os 97 países envol-
vidos no Acordo de Paris deverão cumprir as metas declara-
das a partir de 2020. De hoje em diante, portanto, viveremos 
um período de regulamentação indispensável para que tais 
metas sejam atingidas nos próximos anos”, contextualizou.

Segundo Elizabeth, o Brasil é um grande defensor do 
crédito de carbono e pretende não só a regulamentação, 
mas também a discussão de mecanismos de mercado em 
prol da recuperação do clima. “Não há mais possibilidade 
de melhorá-lo apenas com benefícios ou linhas de crédito 
dos governos. A preci� cação do carbono é o caminho mais 

Colodette: “Estamos 
vivendo o século da 
bioeconomia. Precisamos 
ter uma visão global 
sobre os grandes temas, 
incluindo a biorre� naria 
integrada à indústria de 
base � orestal”

Segundo Elizabeth, 
o Brasil é um grande 
defensor do crédito de 
carbono e deseja não só 
a regulamentação como a 
discussão de mecanismos 
de mercado em prol da 
recuperação do clima

apropriado para equilibrar o grande valor econômico entre 
débitos e créditos. Recuperar o clima é, acima de tudo, um 
desa� o econômico. Além disso, precisamos trazer o consu-
midor para a bioeconomia, essa nova modalidade de merca-
do que irá acontecer”, justi� cou.

A resiliência do setor nacional de árvores plantadas foi 
enfatizada por Carlos Aguiar, presidente do Conselho Delibe-
rativo da Ibá. “Em 2015, o setor de árvores plantadas gerou 
receita bruta de R$ 69 bilhões, valor que representou 6% 
do PIB industrial nacional. Essa indústria também gerou 540 
mil empregos diretos e foi responsável pela soma de US$ 9 
bilhões em exportações”, listou. 

Aguiar lembrou que atualmente o Brasil ocupa o quarto lu-
gar no ranking dos maiores produtores mundiais de celulose, 
com 17 milhões de toneladas anuais. “Estimativas apoiadas 
nos grandes investimentos realizados nos últimos anos apon-



64 Revista O Papel - novembro/November 2016

REPORTAGEM DE CAPA
CADERNO ABTCP 2016

tam que seremos o segundo maior produtor global em 
2020, ultrapassando o Canadá e a China, � cando atrás 
apenas dos Estados Unidos, com produção anual de 21 
milhões de toneladas.” Na visão dele, esses números 
contribuirão muito para o crescimento do País e, mais 
ainda, para uma economia vanguardista de baixo car-
bono. “Temos certeza de que a ABTCP está contribuindo 
com a promoção do diálogo e da disseminação de con-
teúdos imprescindíveis a toda essa cadeia”, sublinhou.

Com opinião semelhante, José Otávio Brito, diretor 
executivo do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 
(IPEF), destacou que a ABTCP demonstra forte compro-

misso com o setor ao congregar todos os seus atores 
para discutirem temas relevantes ao longo dessas úl-
timas cinco décadas de desa� os superados e avanços 
realizados. “O IPEF é pioneiro em intermediar a relação 
entre a universidade e a indústria de celulose e papel 
por meio de modelos de parceria. Assim como a ABTCP, 
o IPEF caminha para os seus 50 anos de história e hoje 
congrega 50 empresas � liadas. Nosso principal ponto de 
referência, por meio dos associados, é a efetiva partici-
pação em trabalhos do campo cientí� co e tecnológico”, 
contou sobre o enfoque das atividades do instituto.

Antônio Velloso Carneiro, secretário adjunto de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, representando o go-
vernador Geraldo Alckmin, disse que a dicotomia entre 
sustentabilidade e desenvolvimento econômico é er-
rônea. “A sustentabilidade tem diversos componentes, 
entre os quais o ambiental, o social e o político, mas 
o desenvolvimento sustentável inclui, necessariamente, 
o desenvolvimento econômico, assim como o combate 
à miséria e geração/distribuição de riqueza”, apontou. 
“Sob o ponto de vista ambiental, o setor de celulose 
e papel está muito à frente de vários outras indústrias 
e supera ligeiramente todos os demais”, � nalizou, res-
saltando a importância de estreitar o diálogo com essa 
atividade. 

Conheça os dez trabalhos mais bem 
pontuados do ABTCP 2016

Gustavo Souza Lima Bittencourt de Souza, estudante 
da UFV, subiu ao palco do evento para receber o reco-
nhecimento pelo melhor trabalho apresentado no AB-
TCP 2016 na categoria Estudante. Intitulado Efeito da 
impregnação prolongada dos cavacos no rendimento e 
branqueabilidade da polpa kraft de eucalipto, o trabalho 
foi bastante elogiado pelo presidente do 49.° Congres-
so. (Con� ra mais detalhes sobre o trabalho e a carreira 
de Souza na reportagem Per� l do Estudante.) “Além de 
agradecer ao Gustavo pelo árduo trabalho que desen-
volveu e parabenizá-lo pela merecida homenagem, eu 
gostaria de incentivar os demais estudantes presentes 
para que também almejem essa posição de destaque no 
próximo ano. É sem dúvida um grande incentivo por par-
te da ABTCP, que traz re� exos positivos a todo o setor”, 
disse Colodette.

Dedicados a esse objetivo em comum de contribuir 
com o desenvolvimento técnico do setor, pro� ssionais 
das diferentes áreas que formam a indústria de base � o-
restal apresentaram os resultados dos trabalhos realiza-
dos recentemente, que apontaram resultados em prol do 
fortalecimento da competitividade. Con� ra a seguir os 
detalhes dos dez artigos técnicos mais bem pontuados 
pelo Comitê Cientí� co da ABTCP neste ano.

Em 2015, o setor de 
árvores plantadas gerou 
uma receita bruta de 
R$ 69 bilhões, valor que 
representou 6% do PIB 
industrial nacional, 
pontuou Aguiar

O diretor executivo 
do IPEF destacou que 
a ABTCP demonstra 
forte compromisso 
com o setor ao 
congregar todos os 
seus atores para 
discutirem temas 
relevantes
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CELULOSE
Riku Kopra, especialista em RDI do Laboratório de 

Fibras da Universidade de Ciências Aplicadas Mikkeli, 
da Finlândia, dedicou-se a estudar o efeito da lavagem 
de pasta marrom sobre subprocessos e a economia em 
linhas de � bras. “A lavagem de pasta marrom era um 
assunto popular nos anos 1980 e 1990. Melhorar a e� -
ciência de lavagem, no entanto, não é prioridade e não 
está passando por medição, exceto no caso de quantida-
de de condutividade da água e dos � ltrados. Atualmente 
se nota um renovado interesse na indústria de celulose 
com foco na lavagem de pasta marrom e no controle em 
tempo real do processo de lavagem, que exerce efeito 
direto sobre o meio ambiente, a qualidade do produto 
� nal e os custos relacionados ao consumo de energia 
e produtos químicos. Ao mesmo tempo, os preços de 
matérias-primas de madeira, produtos químicos e ener-
gia estão subindo e mudanças na legislação dão maior 
suporte ao uso de fontes de energia renováveis”, contou 
sobre a iniciativa de desenvolver a pesquisa, que se deu 
como continuidade a duas dissertações acadêmicas so-
bre mecanismos básicos de lavagem de pasta celulósica 
em que foram descobertos os componentes essenciais 
para perdas na lavagem.

Segundo o autor do trabalho, a maioria dos compo-
nentes laváveis nos processos de lavagem de celulose 
encontra-se sob a forma dissolvida, fato que demonstra 
a necessidade de um método de medição preciso, capaz 
de lidar de modo con� ável e acurado com compostos 
solúveis tanto orgânicos quanto inorgânicos presentes 
na pasta celulósica. “Assim que encontramos o dis-
positivo para o método, um refratômetro, estudamos 
por cerca de dez anos a utilização dessa tecnologia e 
avançamos na medição de compostos secos voltada 
para perdas durante a lavagem”, contextualizou sobre 
o processo de desenvolvimento do trabalho. Os estudos 
mais recentes foram realizados em cooperação com 
cinco diferentes fábricas de celulose. “Esses estudos 
melhoraram os resultados da lavagem de pasta marrom 
das fábricas, ao mesmo tempo que ajudaram a apro-
fundar nosso conhecimento sobre o assunto. Fiz minha 
dissertação acadêmica sobre o assunto e, pelo caminho, 
geramos quatro teses de mestrado, vários artigos aca-
dêmicos e apresentações em conferências. O trabalho 
de pesquisa propriamente dito foi realizado juntamente 
com institutos de pesquisa, representantes da indústria 
e fabricantes de equipamentos de medição”, completou 
sobre o abrangente estudo, que envolveu toda a expe-
riência obtida durante os últimos dez anos e também 
uma análise econômica que responde, principalmente, 
à seguinte pergunta: que tipo de economias podem ser 
obtidas na lavagem de pasta marrom fazendo uso da 
tecnologia de medição em tempo real?

Os resultados obtidos indicam que as mudanças 
ocorridas momento a momento no processo podem ser 
surpreendentemente rápidas e amplas, diferentemente 
de benefícios obtidos anteriormente. Segundo explicou 
Kopra, isso signi� ca que amostras de laboratório po-
dem não ser capazes de fazer a leitura dessas rápidas 
mudanças e não devem ser utilizadas para o controle 
do processo de lavagem. “Com medições em linha, as 
mudanças são percebidas em tempo real, o que torna 
possível uma imediata reação. Medições em linha con-
� áveis e contínuas oferecem a base para desenvolver e 
manter o controle. Quando mudanças no processo são 

Carneiro: “Sob o ponto 
de vista ambiental, 
o setor de celulose 
e papel está muito à 
frente de vários outros 
setores industriais e é 
ligeiramente superior 
a todos os demais 
nesse quesito”

Kopra dedicou-se 
a estudar o efeito 
da lavagem de 
pasta marrom 
sobre subprocessos 
e economia em 
linhas de � bras
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notadas imediatamente, os ajustes podem ser introdu-
zidos visando evitar a transferência de transtornos para 
as etapas posteriores. Efetivamente, reduz-se a necessi-
dade por produtos químicos, água e energia.”

O principal intuito do trabalho, enfatizou o autor, é 
demonstrar o potencial para economias decorrentes da 
medição em tempo real da lavagem de pasta marrom. 
“Teoricamente, se a lixívia negra com teor reduzido de 
sólidos secos que se dirige para evaporação tiver seu 
peso acrescido em 1 ponto percentual, as economias 
obtidas na etapa de evaporação se traduzirão em va-
lores de 1 milhão a 2 milhões de euros ao ano. Um 
bom exemplo pode ser encontrado na Finlândia, onde 
uma fábrica de celulose colocou em uso esse sistema 
de controle com refratômetro e conseguiu reduzir o 

consumo de produtos químicos e, ao mesmo tempo, 
aumentar o teor de sólidos secos que seguem para a 
evaporação. A fábrica obteve economias signi� cativas. 
Também vale destacar o vasto potencial relativo à 
venda de energia das fábricas de celulose para a co-
munidade”, exempli� cou Kopra. “Embora tenhamos 
pesquisado e desenvolvido esta tecnologia de medição 
ao longo dos últimos dez anos em íntima cooperação 
com as fábricas de celulose e conseguido demonstrar, 
por meio de pesquisa, os enormes benefícios e vanta-
gens trazidos, a mudança cultural necessária para que 
a indústria adote essa nova tecnologia comercialmen-
te disponível está demorando certo tempo”, concluiu 
com o desa� o a ser superado.

Lucas Recla Lombardi, coordenador da área de Pre-
paro de Madeira da Unidade Monte Alegre da Klabin, 
em Telêmaco Borba (PR), avaliou a sul� dez do licor 
branco na qualidade da celulose kraft. “Com base 
no conceito inicial presente nas diversas referências 
bibliográ� cas e também no benchmarking da referên-
cia de sul� dez do licor branco que outras empresas 
nacionais praticam, surgiu a motivação de realizar o 
estudo e posterior teste industrial. O tema também foi 
escolhido devido à relevância do benefício econômic o 
e de qualidade da polpa produzida”, resumiu sobre a 
iniciativa de desenvolver a pesquisa.

Na prática, contou Lombardi, o estudo envolveu a aná-
lise da capacidade do sistema de make up de sulfato de 
sódio para reposição de enxofre no processo. Após essa 
etapa, o teste em planta industrial foi acordado interna-
mente. “Foram seis meses de teste, para posterior análise 
de resultados e discussão com as partes interessadas.”

Os resultados apontaram para melhora de qualidade 
da polpa marrom e consequentemente da celulose bran-
queada nos aspectos de viscosidade e índice de tração. 
“Por outro lado, tivemos perda de geração de vapor nas 
caldeiras de recuperação, fato que buscamos contornar 
com maior geração nas caldeiras de força com a utiliza-
ção de biomassa”, disse. Lombardi citou outro grande 
desa� o surgido na época do projeto: a absorção dos 
gases GNCD gerados. “Atualmente, após o startup de 
um novo projeto de coleta e tratamento desses gases, 
estão sendo coletados e incinerados”, revelou a solução 
encontrada.

Na visão do autor do trabalho, de forma geral, o ba-
lanço de qualidade e econômico foi positivo. “Eu diria 
que não tivemos conceitos novos desvendados, mas 
mostramos que trabalhar com sul� dez em 32% em 
Monte Alegre proporciona ganhos à Klabin. Sem dúvida, 
a entrega de produtos com melhor qualidade e a redu-
ção de custos de produção são fatores que aumentam 
a competitividade da companhia no cenário global de 
produção de papelcartão”, ressaltou.

Os resultados do trabalho 
de Lombardi apontaram 
para melhora de qualidade 
da polpa marrom e 
consequentemente da 
celulose branqueada nos 
aspectos de viscosidade e 
índice de tração

Para Segura, o trabalho 
mostrou-se uma 
excelente ferramenta 
para o planejamento 
industrial da Eldorado
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Tiago Edson Simkunas Segura, da área de Tecnologia e 
Inovação da Eldorado Brasil, apresentou o programa de 
controle da qualidade da madeira da unidade industrial 
de Três Lagoas (MS). “O trabalho de Qualidade da Madei-
ra (QM) é realizado anualmente na Eldorado. O objetivo 
inicial era selecionar clones e fazendas que fornecessem 
madeira com maior qualidade para a produção de celulo-
se e, consequentemente, determinar quais materiais não 
seriam interessantes. Percebemos, porém, que podería-
mos utilizar as conclusões do trabalho para prever alguns 
resultados industriais e gargalos encontrados pela fábri-
ca”, contou sobre o processo de desenvolvimento. 

Segura frisou que todo o projeto foi feito com muita 
cautela, uma vez que a Eldorado consome anualmente 
mais de 5 milhões de m³ de madeira. “Inicialmente nos 
baseamos nos resultados do QM 2013 para prever os 
resultados industriais de 2014. Os primeiros resultados 
foram bem interessantes. Um ano depois, � zemos al-
guns ajustes e aperfeiçoamos as análises do QM 2014. 
Previmos, por exemplo, a produção mensal de celulose, 
o consumo especí� co de madeira e a produção da fábri-
ca”, elencou. 

 Na prática, o trabalho resumiu-se no estudo da ma-
deira que abasteceria a fábrica em 2015. “Selecionamos 
129 amostras de 45 materiais genéticos, que represen-
tavam cerca de 80% do volume da madeira a ser consu-
mida pela fábrica em 2015. Amostramos essas árvores, 
picamos os cavacos e realizamos as análises tecnológi-
cas da madeira e os cozimentos laboratoriais. Ao todo, 
foram cerca de 400 cozimentos, em um trabalho que 
durou cinco meses”, revelou o autor. Com as análises 
realizadas, foi possível prever alguns gargalos em deter-
minadas áreas da fábrica, o que permitiu investimentos 
direcionados. “Além disso, estimamos o consumo es-
pecí� co de madeira e a produção de celulose do ano. 
Acertamos em cheio o consumo de madeira e chegamos 
bem próximos da produção, com um erro equivalente a 
apenas um dia”, descreveu Segura.

Para ele, o trabalho mostrou-se uma excelente fer-
ramenta para o planejamento industrial da Eldorado. 
“Para qualquer fábrica é fundamental conhecer a ma-
deira que abastece a linha de produção e compreender a 
in� uência da matéria-prima nos parâmetros industriais 
e na qualidade da celulose produzida. Para uma planta 
que fabrica mais de 1,6 milhão de toneladas de celulose, 
esse conhecimento é um desa� o ainda maior, pelo alto 
volume e grande variabilidade da madeira.” O trabalho 
tornou-se atividade de rotina na Eldorado e está sendo 
repetido neste ano. “O sucesso do programa foi um dos 
fatores que contribuíram para o crescimento contínuo 
da produção, a redução de custo caixa e o alto rendi-
mento do digestor, comprovado pelo baixo consumo 
especí� co de madeira”, informou Segura.

Aos interessados em replicar o programa, o autor 
disse que o primeiro desa� o consiste em aperfeiçoar 
as análises, o que já vem sendo feito ano a ano na El-
dorado. O principal desa� o, na visão dele, consiste em 
integrar esse trabalho ao plano de abastecimento de 
madeira da fábrica com foco no detalhe, utilizando os 
resultados laboratoriais para propor um plano de abas-
tecimento com menor variação da qualidade da madeira 
ao longo do ano. “Com relação a esse aspecto, � zemos 
algumas simulações e vimos que é possível que a ma-
deira seja mais uniforme apenas redistribuindo sua en-
trega ao longo dos meses. Simulamos, por exemplo, a 
redistribuição de madeira de forma que a densidade bá-
sica seja mais uniforme ao longo do ano e observamos a 
possibilidade de eliminar alguns gargalos especí� cos e 
até aumentar a produção de celulose”, detalhou.

“Diferentemente de boa parte das empresas do setor, 
onde os modelos de otimização do plano � orestal se 
concentram em minimizar a Distância Média de Trans-
porte (DMT), na Eldorado a gestão do pátio de toras é 
da área industrial, permitindo a otimização do mix de 
madeira pelo controle da estocagem e entrega às mesas 
de picagem, utilizando como base os resultados deste 
trabalho somados a outros recursos, como um software 
de controle de madeira”, concluiu Segura.

 PAPEL 
Jeffrey M. Leitinger, gerente global de Assistência 

Técnica & Desenvolvimento de Aplicações em Papéis 
da Dow Chemical Company, discorreu sobre agluti-
nantes à base de acetato de vinila para aplicações 
economicamente vantajosas. Ele contou que há quase 

O gerente global de 
Assistência Técnica & 
Desenvolvimento de 
Aplicações em Papéis 
da Dow Chemical 
Company discorreu 
sobre aglutinantes à 
base de acetato de 
vinila para aplicações 
economicamente 
vantajosas
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50 anos a Dow Chemical Company vem produzindo 
ativamente aglutinantes para aplicações de papéis 
utilizados na indústria papeleira, mas o Vinil Acríli-
co (VA) e o Poli (Acetato de Vinila – PVAc) estiveram 
primariamente presentes nos mercados norte-ame-
ricanos.  O significativo aumento global da disponi-
bilidade de gás natural deu suporte à expansão de 
aglutinantes que fazem uso do Monômero Acetato de 
Vinila (VAM) como principal matéria-prima. “É espe-
rado que o custo desses aglutinantes se mantenha 
baixo e estável, pelo menos dentro de um horizon-
te de futuro previsível, devido à grande expansão 
do gás natural, ao contrário de outros aglutinantes 
para aplicações que podem apresentar bruscas flutu-
ações em relação às demais indústrias que utilizam 
matérias-primas de polímeros similares. Aplicações 
em papel que utilizam aglutinantes do tipo VA e PVAc 
oferecem muitas vantagens, de modo que a Dow Che-
mical quis disponibilizar esses benefícios aos produ-
tores de papéis aplicados na América Latina por meio 
da produção local desses produtos.”

Os benefícios dos aglutinantes à base de VA e PVAc 
em aplicações em papéis já são bastante conhecidos 
na América do Norte, mas foram necessárias avalia-
ções significativas de formulações de fluidos de apli-
cação típicas de outras regiões ao redor do mundo 
para se chegar à evidência de que benefícios de apli-
cação similares poderiam ser alcançados, conforme 
esclareceu Leitinger. Múltiplos métodos de teste fo-
ram empregados visando quantificar as vantagens 
dos aglutinantes de VA e PVAc, incluindo alguns que 
eram relativamente desconhecidos para os produto-
res de papel e papelão da América Latina. 

O Simultaneous Ink Water Application (SIWA) 
destacou-se como um dos testes mais úteis para se 
determinarem propriedades superficiais de papel ou 
papelão aplicado. “O método consiste em afixar uma 
película de tinta gráfica offset sobre uma película de 
água.  A ausência de porosidade na superfície apli-
cada resulta em repelência de umidade por parte da 
tinta à base de óleo; inversamente, uma superfície 
muito porosa permite a assimilação de água na apli-
cação, resultando em uma transferência de materiais 
sólidos da tinta para a aplicação. Tiras teste obtidas 
para superfícies porosas demonstram marcas impres-
sas escuras, ao passo que em superfícies não porosas 
as marcas impressas são mais claras ou suaves. Áreas 
escuras e claras aleatórias na mesma tira teste indi-
cam tendência à falta de uniformidade, migração do 
aglutinante e defeitos de impressão (marmorização)”, 
detalhou Leitinger. Já o Prüfbau Deltack, explicou ele, 
mede a força de separação da tinta ao longo do tem-
po, desenhado com variáveis de operação altamente 

flexíveis, tais como velocidade de impressão, pressão 
e temperatura, intervalo entre medições, além de for-
necer passes (intervalos) até a falha, rampa (N/m·s) 
do acúmulo pastoso da tinta e força (N/m) até a falha 
de aplicação, visando proporcionar abrangentes me-
dições de resistência para o sistema de aplicação e 
de formulação.

Entre os resultados obtidos, o autor citou que agluti-
nantes à base de PVAc e VA levam a uma estrutura de 
aplicação mais aberta, que resulta em muitos benefícios, 
inclusive melhor ancoragem do � uido de aplicação, mais 
uniformidade na aplicação e melhores opacidade e alvu-
ra como resultado de uma melhor distribuição de luz a 
partir dos volumes de vazios. “A porosidade aumentada 
leva à pega mais rápida de colas de resina, juntamente 
com melhor imprimibilidade para tintas Flexographic à 
base de água e melhor aceitação de soluções de fonte 
com menor recusa de tinta para impressão litográ� ca 
em offset. Os produtores de papel podem modi� car suas 
aplicações para obter as vantagens decorrentes dessas 
melhorias de propriedades.”

Em um cenário de contínua pressão sobre a in-
dústria de papel e papelão para reduzir custos e ao 
mesmo tempo manter ou até mesmo melhorar o de-
sempenho em um ambiente com crescentes custos de 
matérias-primas, as conclusões do trabalho podem 
contribuir com a competitividade dos fabricantes de 
papel. “Aglutinantes à base de acetato de vinila es-
tão associados a matérias-primas de etileno, de custo 
menor, menos voláteis, que podem proporcionar cus-
tos menores e mais estáveis para os produtores de 
papel.  Propriedades melhoradas de desempenho de 
aplicações também podem ser empregadas para au-
mentar a competitividade por meio de substituições 
de componentes de aplicações”, justificou Leitinger.

Algumas limitações para os aglutinantes à base de 
acetato de vinila podem ser vistas num poder ligante 
mais baixo e numa má reologia sob alto cisalhamento, 
especialmente em aplicações com altos teores de só-
lidos. Por esses motivos, informou o autor, a Dow de-
senvolveu e introduziu dois novos aglutinantes de VA 
de alta resistência projetados para formulações de apli-
cações utilizadas na América do Sul e na Europa. “Um 
dos novos aglutinantes foi projetado para manter bom 
desempenho ótico com alguma melhora no poder li-
gante, e o outro, para obter uma maior e signi� cativa 
melhora no poder ligante, mas com ligeira redução nas 
propriedades óticas em comparação com os produtos 
de VA atualmente disponíveis no mercado.” Ele também 
pontuou que o fato de os aglutinantes de VA e PVAc 
não serem amplamente conhecidos em regiões como a 
América do Sul pode exigir um esforço maior em educa-
ção para mitigar os riscos associados a novos produtos.
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BIORREFINARIA
A pesquisadora Danila Morais de Carvalho, da UFV 

e do Instituto Real de Tecnologia (KTH), dedicou-se a 
fazer uma caracterização química e estrutural de xila-
nas de bagaço e palha da cana-de-açúcar, “dois resídu-
os importantes da atividade agrícola brasileira. O uso 
dessas biomassas para � ns tecnológicos ainda está em 
fase inicial, mas de� nitivamente tem possibilidades pro-
missoras. Essas biomassas são ricas em xilanas, tipo de 
hemicelulose utilizado como matéria-prima em vários 
processos. Suas características químicas e estruturais, no 
entanto, são pouco conhecidas. O estudo foi desenvol-
vido no intuito de elucidar a estrutura química das xila-
nas e, assim, direcionar as biomassas para um uso mais 
adequado”, lembrou sobre o objetivo inicial do trabalho.

De acordo com Danila, o estudo foi realizado em parce-
ria entre pesquisadores da UFV (Brasil), do Instituto Real 
de Tecnologia (Suécia) e da Universidade de Aveiro (Por-
tugal). “As xilanas extraídas das biomassas foram anali-
sadas por metodologias especializadas de identi� cação 
de compostos orgânicos, como ressonância magnética 
nuclear, espectroscopia do infravermelho e análise de 
ligações glicosídicas, entre outras”, revelou sobre o tra-
balho, cuja realização levou aproximadamente 20 meses.

Danila enfatizou que a elucidação da estrutura na-
tiva das xilanas de bagaço e palha da cana-de-açúcar 
é totalmente inovadora. “Até a realização desse estudo 
não se sabia a con� guração da cadeia de xilanas dessas 
biomassas, o que em muito limitava seu uso.” O estu-
do deve representar, portanto, um avanço no entendi-
mento do comportamento químico dessas xilanas em 
processos químicos. “O bagaço e a palha são potenciais 
fontes de xilanas, que podem ser inseridas em proces-
sos de biorre� naria para a produção de biomateriais. A 
indústria de celulose e papel brasileira passa agora por 
um momento muito especial, em que a integração de 
processos tem sido desenvolvida visando à criação de 
grandes biorre� narias no País. Certamente os conheci-
mentos acumulados com o estudo poderão contribuir 
para o desenvolvimento de novos materiais dentro da 
indústria de celulose e papel, abrindo novos mercados 
para o setor”, disse sobre a importante contribuição 
oferecida pelos resultados encontrados.

Como principal desafio em usar os conhecimentos 
adquiridos pelo estudo dentro da indústria de celu-
lose e papel, Danila apontou o desenvolvimento de 
tecnologias capazes de combinar o uso de madeira 
e resíduos agrícolas, já que os processos são tradi-
cionalmente adaptados para madeira. “Tais resí-
duos, apesar de gerados em grandes quantidades e 
apresentarem uma composição química adequada à 
produção de diversos produtos, ainda são pouco uti-
lizados no Brasil. Precisamos parar de considerar os 

resíduos apenas como um problema e desenvolver 
meios de transformá-los em soluções inovadoras”, 
concluiu ao apresentar a nova perspectiva baseada 
nos resultados do estudo.

MEIO AMBIENTE
David Charles Meissner, diretor da DCMEvergreen As-

sessoria Ambiental, apresentou um estudo de caso so-
bre processos de tratamento de e� uentes e a destinação 
� nal do lodo secundário biológico. “Ruy Queiroz, colega 
e amigo de trabalho do Centroprojekt, iniciou em 2012 
um estudo técnico com a � nalidade de reduzir a quan-
tidade de lodo biológico secundário gerado por uma 
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fábrica de celulose. Como eu tinha experiência na área 
de tratamento de e� uentes e resíduos sólidos, por ter 
trabalhado tanto na Fibria como no Centroprojekt, for-
neci algumas contribuições adicionais a esse trabalho. 
Pela minha experiência, entretanto, sabia que existiam 
di� culdades signi� cantes em relação aos custos envol-
vidos no manuseio e destinação � nal do lodo biológico 
secundário gerado pelas indústrias de papel e celulose. 
Esse resíduo industrial comumente acarreta di� culda-
des operacionais e altos custos � nanceiros, podendo 
também criar problemas ambientais se sua destinação 
� nal não for adequada. Foi, portanto, a partir dessas 
questões que achei interessante e útil revisar e ampliar 
o trabalho inicial de 2012, tornando-o mais abrangente 
para as indústrias de papel e celulose em geral”, revelou 
sobre a iniciativa de desenvolver o trabalho.

Inicialmente, Meissner efetuou uma revisão da biblio-
gra� a existente sobre as formas de manuseio e destina-
ção dos resíduos sólidos nas indústrias de papel e celu-
lose. “A partir dessa revisão, estudei as diversas opções 
técnicas inicialmente escolhidas (2012) e acrescentei ao 
estudo de caso a tecnologia que vinha sendo utilizada 
por determinada fábrica. Na planilha de 2012, foi calcu-
lado um valor presente total somando os investimentos 
iniciais com uma estimativa dos custos operacionais. 
Criei uma nova planilha com os valores corrigidos e 
atualizados em dólares americanos (2015). Subsequen-
temente, efetuei várias simulações com o intuito de ava-
liar e comparar as opções estudadas em relação a seus 
aspectos tecnológicos, tentando identi� car a melhor 
opção para reduzir a quantidade de lodo produzida pela 
indústria e os custos operacionais com seu manuseio, 

permitindo um melhor destino � nal do lodo biológico 
secundário”, detalhou.

Ao abordar os principais resultados encontrados, o 
autor a� rmou que “existe um conceito que, se não novo, 
ainda é pouco aplicado nas indústrias de papel e celu-
lose”. Segundo ele, esse conceito refere-se à integração 
de um projeto de engenharia e investimentos, com seus 
custos operacionais e impactos ambientais ao longo do 
tempo de investimento. “No estudo de caso que efetuei, 
procurei observar essa integração da tecnologia nos pro-
cessos de tratamento de e� uentes, bem como as opções 
para a destinação � nal do lodo biológico secundário e 
os processos relacionados ao seu manuseio. A avaliação 
em conjunto desses processos possibilitou chegar a con-
clusões nem sempre tão facilmente perceptíveis quando 
consideradas separadamente.” Também se acrescenta 
a esses resultados a análise sobre o impacto do custo 
da energia elétrica e térmica, bastante variável, o que 
possibilita perceber o quanto são fundamentais na es-
colha de opções para tratamento de e� uentes. “Anos 
atrás, o consumo de energia elétrica não tinha tanta im-
portância nos custos de produção, particularmente nas 
grandes fábricas de celulose e integradas; atualmente, a 
opção de reduzir o consumo de energia ou até mesmo 
vender um eventual excedente deve ser avaliada pela 
fábrica de forma categórica”, destacou.

Um desa� o para a implantação prática dos resultados 
e da metodologia diz respeito à separação ou isolamen-
to de gerenciamento que ocorre entre as diversas áreas 
em uma fábrica. “Na avaliação das opções técnicas e 
até � nanceiras dos projetos, apresentados tanto para 
fábricas totalmente novas ou para a melhoria das já 
existentes, a integração entre as áreas representa um 
desa� o”, disse Meissner. Na fábrica objeto do estudo 
inicial, já foram integradas as seguintes áreas: gerencia-
mento da ETE, aterro e outras de utilidades. “O Depar-
tamento de Engenharia Corporativa também trabalhava 
de forma direta com a fábrica. Em consequência dessa 
integração, os resultados do estudo inicial possibilita-
ram que a empresa descartasse todas as opções estuda-
das e apresentadas e mudasse o foco dos trabalhos para 
observar os custos e as opções disponíveis relacionados 
à incineração do lodo biológico secundário. Ainda as-
sim, acredito que, nos casos em que há demanda para 
integrar um ou mais projetos, podem ser ainda maiores 
as di� culdades e os desa� os de aplicação do estudo de 
caso efetuado em 2015”, sinalizou.

Sueli Oliveira, da Fundação Espaço ECO/Socioecoe� ci-
ência, apresentou uma análise de ecoe� ciência da pro-
dução de celulose. Sobre o início do trabalho, ela contou 
que, entre 2011 e 2013, foram desenvolvidas análises de 
desempenho econômico-ambiental (segundo a perspec-
tiva de Life Cycle Assessment - LCA) de três unidades da 
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Fibria. “O trabalho foi realizado pela Fundação Espaço 
ECO® (FEE®) por solicitação e com a participação da Fibria 
para identi� car o desempenho tanto ambiental quanto 
econômico da produção de celulose nas fábricas locali-
zadas em Jacareí (SP), Três Lagoas (MS) e Aracruz (ES), de 
modo a apontar as melhores práticas para produção de 
polpa de celulose, considerando a aplicação dessa celulo-
se na produção de papéis dos tipos tissue, Woodfree Co-
ated (WFC) e Woodfree Uncoated (WFU) e o descarte do 
papel tissue pós-uso, via e� uente doméstico”, descreveu. 

Na primeira fase (2011 a 2012), o projeto teve por 
objetivo avaliar a performance econômica e ambiental 
da produção de uma tonelada de polpa para uso na 
fabricação de papel tissue (polpa em quantidade equi-
valente a 1,64 tonelada de papel tissue) em três plan-
tas produtivas. Ainda nessa fase, contou Sueli, foram 
considerados os estágios de produção do papel, seu 
uso e a disposição � nal em uma planta de tratamento 
de e� uentes municipais. O projeto foi desenvolvido em 
cinco etapas (planejamento, coleta de dados, desenvol-
vimento, apresentação dos resultados e ajustes � nais), 
com início em março de 2011 e término em fevereiro 
de 2012. Em 2013, o projeto contemplou a expansão 
das fronteiras do sistema de produto, com a � nalida-
de de englobar a produção de papéis para imprimir e 
escrever (WFC e WFU). Os estágios de uso e disposição 
� nal dessa qualidade de papéis não foram contempla-
dos na presente atualização do estudo. “A versão com-
pleta apresentou uma abordagem de ciclo de vida do 
tipo berço–túmulo, analisando os impactos ambientais 
decorrentes de todos os estágios do ciclo de vida, desde 
a extração dos recursos naturais necessários à produção 
� orestal, bene� ciamento da madeira para produção da 
celulose, seu uso na fabricação dos papéis toilet tissue, 
incluindo o descarte � nal do produto, e, no caso dos pa-
péis de impressão/escrita, uma abordagem do berço à 
porta (até a produção dos papéis, sem considerar seu 
uso e disposição � nal)”, resumiu ela, adicionando que o 
estudo ainda considerou a exportação da celulose para 
plantas industriais localizadas na Europa. 

O método de avaliação de impactos utilizado foi a 
Análise de Ecoe� ciência (AEE), desenvolvida pela BASF 
na década de 1990. “Continuamente atualizado e apri-
morado segundo as melhores práticas de gestão para 
sustentabilidade, o método possibilita avaliar, de forma 
integrada, os potenciais impactos ambientais e econô-
micos associados a produtos, processos e serviços ao 
longo de seu ciclo de vida, comparando-os a uma ou 
mais alternativas que desempenhem a mesma função 
desejada”, sublinhou a autora. Complementarmente foi 
desenvolvido um Gerenciador de Ecoe� ciência (GEE), 
plataforma web que possibilita simulações online de 
modi� cações em processos, quando se alteram dados 

de entrada de matéria e energia em distintos estágios 
do ciclo de vida de produtos/processos, fornecendo aos 
gestores dos processos informações quanto aos poten-
ciais impactos ambientais e econômicos decorrentes 
dessas ações. “A prática consiste na avaliação individual 
de aspectos ambientais e seus potenciais impactos, com 
posterior obtenção de um índice ambiental para cada 
alternativa em análise”, esclareceu Sueli.

Ainda de acordo com ela, o desempenho ambiental 
de cada produto, processo ou serviço é determinado com 
base em um conjunto de categorias de impacto ambien-
tal que compreendem: demanda acumulada de energia, 
consumo de recursos naturais, uso da terra, potencial 
de toxicidade humana, potencial de riscos de acidentes/
doenças ocupacionais e emissões – resíduos sólidos, 
e� uentes líquidos, potencial de formação fotoquímica 
de ozônio, potencial de aquecimento global, potencial de 
acidi� cação (chuva ácida) e potencial de depleção da ca-
mada de ozônio. O desempenho econômico, por sua vez, 
re� ete os custos reais em função da atividade imediata 
e os decorrentes, no futuro (manutenções, por exemplo). 
Custos reais que tenham um aspecto ambiental, como os 
de unidades de tratamento de água, também são incluí-
dos no cálculo global. Os custos contraídos são somados 
e combinados em valores de moeda nacional. “Isso ajuda 
a identi� car e, em certos casos, otimizar áreas de custo 
particularmente importantes”, pontuou.

O projeto identi� cou pontos de melhoria ao longo do 
ciclo de vida das três plantas produtivas de celulose em 
estudo, informando em quais etapas da cadeia de va-
lor se concentravam os impactos veri� cados e em quais 
estágios do ciclo de vida eram observados os mais ex-
pressivos. “Tanto para a produção de papel tissue quan-
to para WFC e WFU, as alternativas mais ecoe� cientes 
foram as unidades Aracruz e Três Lagoas. A unidade de 
menor ecoe� ciência com relação às demais apresentou 
maiores consumos de energia, emissões, potencial de 
toxicidade humana, potencial de riscos de acidentes e 
doenças ocupacionais e consumo de recursos naturais. 
Os principais contribuintes para os impactos mencio-
nados foram os estágios de transportes, o consumo de 
diesel e a etapa de produção � orestal”, esclareceu Sueli 
sobre os resultados encontrados.

Com o intuito de promover melhoria contínua 
em todas as unidades produtivas e, consequente-
mente, melhoria de performance, estabeleceu-se um 
cenário considerando-se as melhores práticas ob-
servadas em cada uma das unidades avaliadas e 
veri� cando-se os benefícios ambientais e econômicos 
relacionados à implementação dessas boas práticas. 
Utilizaram-se como base as informações disponíveis 
no Integrated Pollution Prevention and Control (IPCC, 
2000) para os parâmetros existentes; para os demais, 
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considerou-se o desempenho de cada fábrica. A alter-
nativa de simulação dessas melhores práticas reunidas 
(contemplando tais características técnicas) apresentou 
a melhor resposta, ou seja, foi a alternativa mais ecoe� -
ciente. “Com relação aos impactos econômicos ao longo 
do ciclo de vida, pode-se veri� car que os custos com co-
lheita e estradas � guram entre os principais diferenciais 
das alternativas em comparação”, completou a autora.

Para Sueli, a grande contribuição de uma avaliação 
dessa natureza consiste na identi� cação dos pontos de 
melhoria ao longo do ciclo de vida das alternativas em es-
tudo, informando as etapas da cadeia de valor nas quais 
se concentram os impactos, onde são mais expressivos, a 
partir da simulação de ações que possam vir a ser imple-
mentadas nas plantas produtivas, bem como a avaliação 
da representatividade de cada uma dessas ações para a 
melhoria de performance global em ecoe� ciência. “Des-
se modo, pode-se estabelecer uma escala de priorização 
das eventuais práticas a adotar dentro e fora das plantas 
produtivas, otimizando esforços, recursos e tempo, rumo 
a uma gestão cada vez mais sustentável.”

Para o caso do papel tissue, foi considerado o descarte 
� nal do lodo gerado na estação municipal de tratamento 
de e� uentes. “Na cidade para a qual foi estabelecido o 
cenário de destinação � nal após o consumo, o papel higi-
ênico é descartado via e� uente doméstico, seguindo pela 
tubulação até a ETE. Os tratamentos � nais para esse lodo 
gerado, de acordo com os dados também informados pela 

Fibria e disponíveis na European Commission – Statistics 
Database, consideram a destinação de 50% do lodo a in-
cineração e 50% a compostagem”, informou Sueli.

Por � m, a autora revelou que uma análise SWOT foi 
conduzida para compreender os desa� os e as oportuni-
dades trazidos à tona na condução do estudo. As conclu-
sões apontaram que os pontos fortes foram a utilização 
de dados primários para a produção da celulose e, con-
siderando o escopo inicial previsto, sua ampliação com 
a inclusão da produção, uso e destinação � nal do papel 
higiênico. Entre os pontos fracos, Sueli destacou a falta 
de alguns dados, conduzindo à necessidade de de� nição 
de algumas premissas. As oportunidades puderam ser 
resumidas pelo re� no dos dados da produção do papel 
higiênico, substituindo as informações de fontes se-
cundárias utilizadas por dados primários, e a busca por 
ações concretas para as melhores práticas apontadas, 
promovendo a troca de experiência entre as fábricas.

Sueli ressaltou que outras categorias de impacto 
podem vir a ser de interesse para o setor, tais como o 
potencial de eutro� zação de água doce e/ou marinha. 
“Como a Avaliação dos impactos ao longo do Ciclo de 
Vida (ACV)  é uma ciência em constante evolução, de-
vemos considerar revisitar periodicamente os estudos, 
o que nos possibilitará incrementar e re� nar a análise 
em tópicos especí� cos, tais como uso da terra e pegada 
hídrica, temas atualmente bastante discutidos na co-
munidade cientí� ca e que poderão oferecer respostas 
e caminhos interessantes para as empresas na gestão 
desses recursos”, � nalizou.

O Projeto ReNaturalize fez uso de madeira de euca-
lipto para promover a recuperação de rios. “A Aplysia é 
uma empresa voltada ao diagnóstico e monitoramento 
de efeitos ambientais em recursos hídricos que foca na 
busca de soluções ambientais inovadoras. Com o au-
mento da degradação dos cursos d’agua no Brasil e com 
a crise hídrica, aumentou a necessidade de restauração 
dos rios. No Brasil, várias são as excelentes iniciativas 
existentes dedicadas a recuperar as nascentes e matas 
ciliares. Enquanto, porém, as matas estão em processo 
de recuperação, que em geral leva dez anos, pouco é 
feito dentro do rio para acelerar sua restauração”, 
comentou Tatiana Furley, diretora da Aplysia,  sobre o 
surgimento da proposta. “A Aplysia foi buscar a meto-
dologia na Inglaterra, berço da restauração de rios. A 
introdução de estruturas de madeira no leito contribui 
signi� cativamente na retenção de sólidos, na redução 
dos níveis de turbidez da água, no aumento da recarga 
de aquíferos e da biodiversidade, além da melhoria da 
qualidade de água e diminuição de enchentes. Por isso, 
resolvemos investir nessa técnica para propor ao merca-
do alternativas inovadoras e sustentáveis”, completou.

Sobre o desenvolvimento do projeto, Carolina  Fernan-
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des, pesquisadora da Aplysia, revelou que um estudo piloto 
com duração de dois anos foi realizado no Espírito Santo, 
na bacia do rio Mangaraí, que, devido à degradação antró-
pica, vem sendo responsável por uma grande descarga de 
sólidos suspensos carregados para a ETA que abastece a 
Grande Vitória. “São milhares de reais gastos mensalmente 
para tratar a água com altos níveis de turbidez; em alguns 
casos, as estações tiveram de ser paralisadas por conta do 
grande aporte de material no período chuvoso”, contex-
tualizou. Com o projeto, foram instalados no leito do rio 
troncos e galhos de eucalipto doados pela Fibria, seguindo 
o método inglês usado nos tributários do rio Tâmisa. 

A qualidade da água, a hidrogeomorfologia do leito do 
rio, a retenção de sólidos, a retenção hidráulica, a bio-
diversidade e a inclusão social foram avaliadas antes da 
instalação da madeira e também ao longo do projeto. 
“Observamos signi� cativa redução nos níveis de turbidez 
da água no trecho renaturalizado e aumento da oxige-
nação. Houve ainda aumento qualitativo da diversidade 
hidromorfológica do canal. Antes da instalação das estru-
turas, o substrato predominante era a areia. Dois meses 
depois, já conseguimos observar o ressurgimento de áreas 
de cascalho, seixos, bancos de folhas e áreas de acúmulo 
de silte. Após um ano, a quantidade de peixes no trecho 
renaturalizado aumentou 80% e é quatro vezes maior em 
comparação a um trecho do mesmo rio que está degra-
dado. Vale ressaltar ainda o envolvimento da comunida-
de local desde a implantação até o monitoramento, bem 
como das escolas locais: mais de 300 crianças conhece-
ram o projeto e entenderam o papel das madeiras dentro 
do rio”, enumerou os resultados.

Carolina ressaltou o pioneirismo do projeto no Bra-
sil, sendo o rio Mangaraí o primeiro a receber esse tipo 
de intervenção, abrindo portas para outros projetos de 
restauração � uvial, já que pode ser replicado na maioria 
dos rios com leito não rochoso. “Projetos de inovação 
como o ReNaturalize, da Aplysia, podem viabilizar uma 
solução de custo reduzido que utiliza materiais naturais 
e abundantes na indústria de celulose e que trazem o 
rio de ‘volta à vida’. Pode-se transformar a visão de rios 
degradados, que passam de poluídos e sem vida para 
ecossistemas vibrantes, fornecendo qualidade de água, 
comida e abrigo a animais selvagens, sistemas de pu-
ri� cação sustentáveis, com aumento da disponibilidade 
hídrica e até mesmo formas de combate às alterações 
climáticas. A ação também traz como aprendizado que 
a restauração do principal rio de uma bacia hidrográ� ca 
vem de soluções simples aplicadas aos seus tributários.” 

 “Isso � ca cada dia mais claro, e maior é a quanti-
dade de cidades a cuidar e a adotar as bacias hidro-
grá� cas que fornecem a água para sua sobrevivência. 
Esse certamente também será o futuro das fábricas 
de celulose e papel, que dependem de água para seu 

processo produtivo. Para poderem operar, precisarão 
adotar os rios que fornecem sua água, não só pagando 
as taxas cobradas pelos comitês de bacia, mas atuan-
do ativamente em sua restauração. Além de forneci-
mento em quantidade, é possível melhorar a qualidade 
da água em termos de turbidez, diminuindo os custos 
de sulfato de alumínio usado no tratamento e a ge-
ração de resíduos a serem transportados e dispostos 
em aterros. Como consequência da restauração do rio, 
a biodiversidade pode aumentar consideravelmente”, 
disse Tatiana, coordenadora do projeto, ao vislumbrar 
os desdobramentos futuros. 

 Por ser um projeto pioneiro no Brasil, que experimen-
tou apenas a região da Mata Atlântica, Carolina apon-
tou que ainda há necessidade de expansão da técnica 
para outros locais. “É um desa� o importante, pois sa-
bemos que a demanda por restauração � uvial abarca 
todos os biomas brasileiros onde os rios se comportam 
de maneira diferente e sofrem impactos antrópicos dis-
tintos”, encerrou.

PÔSTERES
Valéria Juste Gomes, doutoranda em Agroquímica – 

Celulose e Papel pela UFV, elucidou uma nova visão do 
branqueamento de polpa kraft de eucalipto com ozônio 
em média consistência. Ela contou que a tecnologia de 
branqueamento com ozônio tem sido empregada des-
de os anos 1990, quando surgiu a pressão ambiental 
e o uso de sequências totalmente livres de compostos 
à base de cloro (TCF – Total Chlorine Free) ou de cloro 
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elementar (ECF – Elemental Chlorine Free) e com bai-
xíssimas quantidades de dióxido de cloro (ECF-light). 
“O branqueamento com ozônio é uma tecnologia re-
conhecidamente apropriada para atender a esses pro-
cessos, mas sofre de ine� ciências que ainda precisam 
ser resolvidas. A iniciativa de realizar este trabalho teve 
por motivação a melhoria da e� ciência do ozônio, es-
pecialmente pela redução das suas perdas por reações 
laterais indesejáveis durante o branqueamento”, justi� -
cou a proposta inicial.

Todas as etapas do estudo foram realizadas em la-
boratório em equipamentos que simulavam o máximo 
possível os processos industriais para aproximar os re-
sultados daqueles que seriam obtidos industrialmente. 
Valéria sublinhou que os métodos utilizados na análise 
das polpas seguiram as normas ISO, Scan, ABTCP e Tap-
pi. “A parte experimental do trabalho foi concluída em 
cerca de três meses com a ajuda de alguns estudantes 
da pós-graduação e a participação efetiva das indústrias 
fabricantes de polpa celulósica e de ozônio”, completou 
sobre o desenvolvimento do projeto.

Ainda de acordo com Valéria, o trabalho deu enfoque 
à otimização do estágio de branqueamento com ozônio 
(estágio Z) e ao emprego da hidrólise ácida a quente 
(estágio A) à frente do estágio Z para remover ácidos 
hexenurônicos (HexA). “Os HexA são notórios consu-
midores de ozônio por reações laterais indesejáveis. 
Uma das dúvidas referia-se à capacidade de o estágio 

A diminuir a e� ciência do subsequente estágio Z, mas 
� cou provado que os dois estágios, quando empregados 
juntos e otimizados, trabalham de forma complementar, 
e não competitiva, possibilitando o branqueamento da 
polpa com menor custo e proporcionando a vantagem 
de melhorar a qualidade da polpa”, esclareceu.

Ao apontar como as conclusões podem contribuir 
com a competitividade da indústria de celulose e papel, 
ela citou que a tecnologia proposta reduziu o custo total 
do branqueamento sem prejuízos à qualidade da polpa 
e do e� uente gerado. “O conceito proposto é altamente 
viável, já que ambas as tecnologias, isto é, o estágio A 
e o estágio Z em média consistência, são amplamente 
conhecidas e utilizadas pela indústria.”

Entre os principais desa� os para a implantação do 
estágio A antes do Z, Valéria indicou o alto investimento 
de capital no estágio A. A operação do estágio Z, que 
requer temperaturas da ordem de 40-70°C, após um 
estágio A realizado a 85-95°C sem lavar a polpa entre 
ambos, desponta como outro desa� o a ser superado, 
conforme informou a autora do trabalho.

Edgard Gabriel Seidner, consultor autônomo de En-
genharia de Manutenção, dedicou-se a esmiuçar uma 
ferramenta essencial na área, “de importância rele-
vante para atingir as metas de lucratividade objetiva-
das por empresas de grande porte, como as inseridas 
no setor de celulose e papel”, disse, justificando a 
proposta do trabalho.

O estudo traz informações técnicas sobre como ga-
rantir maior disponibilidade dos equipamentos den-
tro das respectivas plantas industriais. Nesse sentido, 
indica como proporcionar uma melhor satisfação do 
cliente, além de reduzir os custos de manutenção. 
“No trabalho, basicamente, são apresentadas as ati-
vidades de análise de falhas de seleção de materiais 
em componentes de equipamentos industriais. O ob-
jetivo consistia em repassar o conhecimento adquiri-
do no desenvolvimento dessas atividades exercidas. 
Também são abordadas as metodologias utilizadas 
para cada uma das atividades mencionadas”, contou 
o autor sobre o método apresentado. 

Seidner ponderou que, apesar de técnicas geren-
ciais e administrativas como Manutenção Centrada 
em Confiabilidade (RCM), FMEA e MASP serem am-
plamente utilizadas, as metodologias apresentadas 
no trabalho são de cunho estritamente técnico no 
campo da Engenharia de Materiais, em cujas ativida-
des se busca o que há de mais atual no contexto do 
assunto que estiver sendo objeto do estudo.

Nota: Con� ra a seguir os resumos dos trabalhos de 
melhor avaliação abordados nesta reportagem.
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A sessão de abertura do 49.° Congresso e Exposição Internacional 
de Celulose e Papel – ABTCP 2016 foi marcada por um reconheci-
mento (in memoriam) ao professor José Lívio Gomide, personalidade 
que contribuiu signi� cativamente com o desenvolvimento do setor 
nacional de celulose e papel. Engenheiro � orestal com mestrados in-
ternacionais, Gomide foi professor da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), onde idealizou e fundou o Laboratório de Celulose e Papel, que 
hoje se destaca como centro de excelência nacional na área. Foi um 
grande educador, líder e pesquisador que durante sua carreira promo-
veu grandes benefícios aos setores acadêmicos e industriais. Gomide 
esteve à frente de relevantes pesquisas que resultaram em mais de 
270 artigos e diversos capítulos de livros sobre temas voltados ao 
desenvolvimento do setor nacional de celulose e papel.

A Melhoramentos Florestal, subsidiária da Companhia Melho-
ramentos, e a Klabin também foram homenageadas durante a 
solenidade, devido ao exemplar desempenho ao longo de mais 
de dez décadas de atuação na indústria de celulose e papel. A 
contribuição indispensável que ofereceram no período de funda-
ção da ABTCP, que em 2017 completará 50 anos, também fez jus 
às homenagens prestadas.

A história da primeira companhia homenageada teve início em 
1890, com a inauguração da Companhia Melhoramentos. Em 1905, 
Weisz� og e Irmãos criaram o Estabelecimento Graphico Bühnaeds, no 
Anhangabaú, em São Paulo (SP). Em 1915, foi editado o primeiro livro 
no Brasil em quatro cores: O Patinho Feio, de Andersen. Entre 1920 e 
1922, houve a incorporação da Companhia Melhoramentos de São 
Paulo à Weisz� og e Irmãos. Neste período, foi fabricado o primeiro 
papel higiênico na América do Sul, chamado Sul América. Outro fato 
marcante deu-se em 1946, quando a Melhoramentos começou a fa-
bricar papéis nobres a partir de celulose de eucalipto. Saltando para 
2009, o marco dessa longa trajetória foi a venda da Melhoramentos 
Papéis e a posterior concentração em atividades editoriais, patrimo-
niais e de � bras celulósicas. Em 2013, intensi� cou-se a produção de 
� bras de alto rendimento, dando continuidade à história atual.

Após receber a placa que simbolizou a homenagem da ABTCP, Sér-
gio Sesiki, presidente da Melhoramentos Florestal, ressaltou a impor-
tância dos 50 anos de trajetória da ABTCP. “Ao longo dessas décadas 
de história, a Associação tem contribuído muito com o desenvolvi-

mento técnico do setor. Na área de inovação, tanto em relação ao 
processo produtivo quanto ao desenvolvimento tecnológico, atua 
em conjunto com as empresas para que o setor seja mais produti-
vo, gere valor e, consequentemente, atue em prol de uma sociedade 
mais engajada no que diz respeito ao uso sustentável dos produtos. 
Também é válido destacar o forte apoio oferecido pela ABTCP quando 
o setor precisa fazer solicitações especí� cas ao governo para obter 
determinada regulamentação ou cadastro dos produtos associados a 
celulose e papel. É, portanto, indispensável a ativa atuação da ABTCP 
nas esferas cientí� ca, empresarial e governamental.”

A Klabin, por sua vez, criou a Companhia Fabricadora de Papel 
em 1909, com a participação de outros acionistas. Diversi� cando a 
produção, em 1931 a Klabin arrendou a maior fábrica de azulejos e 
louças domésticas da América do Sul. Em 1934, a empresa comprou a 
Fazenda Monte Alegre, no Paraná, e construiu a primeira fábrica inte-
grada de papel e celulose do Brasil. Já em 2004, após a reestruturação 
ocorrida em 2003 com a venda de ativos, a Klabin focou sua operação 
no ramo de papéis para embalagens. Neste ano, inaugurou a Unidade 
Puma, em Ortigueira (PR). A nova fábrica representa o maior inves-
timento da história da Klabin, que passou a comercializar celuloses 
de � bra curta (eucalipto), de � bra longa (pínus) e � uff, praticamente 
dobrando sua capacidade de produção.

Francisco Razzolini, diretor de Projetos e Tecnologia Industrial da 
Klabin, disse que o reconhecimento por parte da ABTCP foi muito 
bem recebido por tudo o que a Klabin tem realizado em seus 117 
anos de história. “Na história do Brasil, poucas são as empresas que 
têm essa longevidade, especialmente no setor de base � orestal. A Kla-
bin e a Melhoramentos são símbolos para o setor brasileiro de papel 
e celulose, por atravessarem décadas atuando com pioneirismo, in-
gressando em novas áreas e expandindo o uso da � oresta plantada”, 
disse, enaltecendo a atuação sólida das empresas. Sobre a parceria 
com a ABTCP, Razzolini sublinhou que muitos pro� ssionais da Klabin 
participam da Associação e dedicam bastante tempo a essa interação, 
por entenderem que esse é o caminho para difundir ainda mais o 
conhecimento dentro do setor, atrair e ajudar na formação de no-
vos pro� ssionais. “Certamente temos potencial para nos tornarmos 
exemplo na indústria global de base � orestal e também para outros 
setores industriais do Brasil”, completou.

Professor que promoveu grandes benefícios ao setor e empresas centenárias 
que contribuíram com a história da ABTCP são homenageados

Após receber a placa que simbolizou a homenagem da 
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Florestal, ressaltou a importância desta trajetória de 
quase 50 anos da associação técnica
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A � m de traçar um panorama dos caminhos que a inovação deve 
trilhar na indústria global de celulose e papel nos próximos anos, 
Carlos Alberto Farinha e Silva, vice-presidente da Pöyry Tecnolo-
gia e conselheiro da ABTCP, ministrou a palestra “Cruzando novas 
fronteiras”, na sessão de abertura do 49.° Congresso e Exposição 
Internacional de Celulose e Papel – ABTCP 2016. “Atuo no setor 
há muito tempo e posso assegurar que nunca vi uma época com 
tanto esforço, investimento e tempo dedicados ao conceito de ino-
vação”, a� rmou ao dar início à apresentação.

Os motivos que tornam cada vez mais sólida a busca por inova-
ção encontram-se em diferentes frentes, conforme apontou Fari-
nha. “As mudanças climáticas impõem-se como uma dessas forças 
motoras, mas também vemos a necessidade de diversi� cação de 
portfólio e os esforços contínuos para aumentar a rentabilidade”, 
citou. No cenário atual, Farinha ressaltou a importância de o setor 
trabalhar com agendas de longo prazo, a exemplo de projetos que 
já dão enfoque a desenvolvimentos nas áreas de biotecnologia e 
nanotecnologia.

Mais do que pensar em trabalhos isolados, Farinha defendeu 
que a indústria nacional crie uma agenda estruturada e conjunta. 
“O Forest Fibre Industry 2050 Roadmap, coordenado pela Confede-
ration of European Paper Industries (CEPI), cujas metas são reduzir 
em 80% as emissões de CO2 provenientes de combustíveis fósseis 
e aumentar em 50% o valor de seus produtos, é um bom exemplo 
desse tipo de pesquisa mútua”, apontou. 

Entre os resultados mais recentes encontrados pelo grupo eu-

ropeu, o vice-presidente da Pöyry destacou a descoberta de um 
processo alternativo ao processo kraft. “Uma fábrica moderna de 
celulose começa com um investimento médio de US$ 2,5 bilhões”, 
informou ao justi� car que encontrar uma alternativa ao atual pro-
cesso fabril já sinaliza uma oportunidade atraente, “especialmente 
se considerarmos os desa� os com as crescentes di� culdades de 
aquisição de terras e os elevados custos logísticos envolvidos, mes-
mo no Brasil, uma das poucas regiões que ainda dispõem de sites 
apropriados para a implantação de unidades modernas e com eco-
nomia de escala para produção de celulose”. 

Para Farinha, apesar da importância dos últimos avanços tecno-
lógicos desenvolvidos pela CEPI, essas alternativas ainda estão em 
estágio laboratorial e longe de se consolidarem. Além disso, acres-
centou, as metas estabelecidas pela CEPI apontam para a primeira 
unidade industrial por volta de 2030, de maneira a possibilitar uma 
participação relevante do novo processo em meados de 2050. “De 
qualquer forma, a indústria brasileira não pode � car alheia a esses 
desenvolvimentos nem tentar acompanhá-los de forma individual. 
Nossa indústria de base � orestal pode estar com a competitividade 
ameaçada; é preciso reunir esforços e trabalhar em um programa 
de Pesquisa & Desenvolvimento que contemple as promessas ino-
vadoras das próximas décadas. Se criarmos uma agenda mais am-
pla, teremos a possibilidade de oferecer mais produtos e serviços 
com teor sustentável”, destacou Farinha, ao chamar a atenção dos 
presentes sobre a necessidade de se pensar em maneiras de colo-
car essa agenda em prática o mais breve possível.      n

Ausência de agenda de P&D pode trazer expressivos impactos à 
indústria nacional de celulose e papel no longo prazo

Farinha: “A indústria brasileira não pode � car alheia a esses desenvolvimentos nem tentar acompanhá-los de forma individual”


