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I
novações, meio ambiente e novidades tecnológicas foram destaques da Sessão de Pôsteres, montada na 49.ª 
Exposição Internacional de Celulose e Papel, realizada paralelamente ao Congresso ABTCP. O público interagiu 
com os autores das mais avançadas pesquisas apresentadas – 24 no total –, que foram selecionadas pelo Co-
mitê do Congresso a partir de critérios preestabelecidos. A seguir, con� ra resumidamente por bloco de temas os 
principais assuntos da programação do evento.

Sessão de Pôsteres mostra 
tendências e inovações para o setor em 
diversos estudos apresentados
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Por Adriana Dorante
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Pinheiro
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Trabalhos selecionados para apresentação em pôsteres no ABTCP 2016 evidenciaram 
importantes temas para a evolução da cadeia produtiva da celulose e do papel
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Recuperação e Energia
Sobre esta etapa do processo produtivo, a pesquisa-

dora Bianca Moreira Barbosa, da Universidade Federal 
de Viçosa (UFV), fez uma avaliação da qualidade dos 
pellets produzidos a partir da mistura de eucalipto e 
resíduo de milho com adição de diferentes percenta-
gens de lignina kraft. “Os pellets vêm se tornando uma 
importante fonte renovável de energia para utilização 
industrial e doméstica. O mercado consumidor está 
cada vez mais exigente quanto à qualidade do produto, 
que pode ser melhorada com a utilização de diferentes 
aditivos, como, por exemplo, a lignina kraft”, destacou.
Em suas análises, a matéria-prima para a produção de 
pellets foi madeira com casca de híbrido de Eucalyptus 
grandis x Eucalyptus urophylla, com aproximadamente 
seis anos, proveniente do plantio experimental e resíduo 
do processamento industrial. “A conclusão aponta que 
a adição de lignina kraft em pellets da mistura de euca-
lipto com o resíduo de milho melhorou as propriedades, 
tanto de densidade a granel quanto teor de � nos, e a 
durabilidade mecânica e a adição do resíduo de milho 
ao processo produtivo que implica na redução de custos 
de matéria-prima e agrega valor ao resíduo agrícola, 
com isso, quantidades semelhantes ao tratamento com 
a proporção de 80% eucalipto e 20% resíduo de milho 
pode ser uma alternativa viável tecnológica e economi-
camente à produção de pellets.”

Nesse mesmo âmbito de pesquisa sobre Recupera-
ção e Utilidades, Flávio Calixto Xavier e Tony Christian 
Silva Campo, da Suzano, falaram sobre o uso de fer-
ramentas estatísticas para análise de distribuição de 
vida de equipamentos de uma caldeira de recuperação 
e para avaliação da con� abilidade dos sistemas, para 
avaliação otimizar manutenções e, direcionar investi-
mentos em melhorias ou mudanças de manutenção.

Segundo o pesquisador da Suzano, o setor de celu-
lose ainda utiliza muito pouca modelagem estatística 
para análise de con� abilidade e disponibilidade. “As 
ferramentas estatísticas analisam dados quantitativos 
para tomadas de decisão, otimizando ainda mais os 
recursos em comparação a ferramentas qualitativas, 
como, por exemplo, a Manutenção Centrada em Con-
� abilidade (MCC).”

Biocombustíveis
A produção de açúcares fermentáveis com baga-

ço de cana-de-açúcar foi o tema de Felipe Pedersoli 
Borges, do Departamento de Química da UFV. Ele des-
tacou o uso da biomassa lignocelulósica como fonte 
alternativa de matéria-prima para obtenção de biopro-
dutos e biocombustíveis. Um desses combustíveis reno-

váveis é o etanol de segunda geração obtido do bagaço 
da cana-de-açúcar.

“A indústria de polpa celulósica pode também de-
senvolver tecnologias que visem utilizar resíduos lig-
nocelulósicos de seu processo, tais como os da colheita 
� orestal, bem como excedentes de casca para a ob-
tenção de biocombustíveis, de modo a contribuir para 
o uso integral da madeira nessas plantas industriais”, 
frisou Borges.

Automação e manutenção
Henrique Milanez, da Andritz, falou sobre a utilização 

do Operator Training Simulator (OTS) para validação de 
lógicas de controle. Segundo o pesquisador, com o incre-
mento da tecnologia durante a implementação de proje-
tos industriais, um ponto que está se tornando cada vez 
mais relevante para o sucesso no comissionamento do 
projeto nas empresas é a qualidade da lógica de contro-
le testada e utilizada no momento da partida da planta.

“O mercado de papel e celulose tem tratado como 
padrão a inclusão do pacote de fornecimento de OTS em 
novos projetos, colhendo os benefícios diretos, como re-
dução do tempo de partida e dos riscos no startup, além 
do treinamento operacional via simulador de processos 
(como sugere o próprio nome)”, explicou.

O pesquisador acrescentou também que os benefícios 
são obtidos em diferentes etapas de um projeto de si-
mulação, como na validação dos balanços de massa e 
energia do processo, na aprovação da lógica de controle 
com a consolidação do procedimento operacional de 
partida e das telas de operação e no treinamento opera-
cional via simulador.

O pôster de Danilo Silva, da SKF Brasil, comentou 
a eliminação de falhas prematuras de rolamentos de 
transportador aplicando-se o conceito tríplice barreira. 
Segundo o engenheiro, o conceito tríplice barreira é 
utilizado em ambientes com alto grau de contamina-
ção externa, como a área de preparação de madeira 
no segmento de papel/celulose e ainda no segmen-
to de mineração. O conceito contém três elementos 
cruciais: rolamento vedado, preenchimento de lubri� -
cante na caixa de mancal e vedação externa.

“A aplicação da tríplice barreira aumenta a disponibi-
lidade e a con� abilidade dos equipamentos para o pro-
cesso produtivo, reduzindo os custos com manutenção. 
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O conceito pode ser aplicado em diversos equipamentos 
do setor de papel e celulose, como mancais de correias 
transportadoras e roscas de transporte de cavaco, entre 
outros”, explicou Silva.

Ainda no tema Automação e manutenção, o con-
sultor autônomo Edgard Gabriel Seidner trouxe outras 
informações sobre Engenharia de Materiais, ferramenta 
essencial no contexto da Engenharia de Manutenção. 
Segundo ele, o trabalho traz informações técnicas sobre 
como garantir maior disponibilidade dos equipamentos 
nas plantas industriais, proporcionando melhor satisfa-
ção ao cliente, além da redução nos custos de manuten-
ção. “No estudo são apresentadas as atividades de aná-
lise de falhas e de seleção de materiais em componentes 
de equipamentos industriais e suas metodologias”, ex-
plicou Seidner.

Outra tecnologia relativa a automação e manutenção 
foi apresentada no pôster de Julimar Junior Bonicenha, 
da Klabin: a implementação de controle avançado em 
um digestor de produção de polpa marron na unidade 
de Monte Alegre da Klabin, no Paraná. “No digestor, o 
principal objetivo do controlador é reduzir a variabili-
dade kappa e estabilizar os níveis de líquido e cavaco. 
Para isso, o controle avançado manipula vazões de va-
por, alimentação de cavacos, vazões de licor, extração e 
produto. Na Lavagem, a meta é reduzir a variabilidade 
da condutividade e garantir o controle de inventário dos 
tanques de � ltrado. Para isso são manipuladas as vazões 
de alimentação, diluição e de � ltrado para os diversos 
� ltros”, explicou Bonicenha.

Engenharia
A extração de xilanas de diferentes biomassas ligno-

celulósicas para produção de bio� lmes foi o tema da 
apresentação de Laura Silva Batalha, da UFV. A pesqui-
sadora explicou que o objetivo do trabalho foi analisar o 
isolamento das xilanas de três biomassas: casca de arroz, 
sabugo de milho e bagaço de cana-de-açúcar, utilizando 
extração alcalina, além de produzir e analisar bio� lmes de 
amido em associação a essas xilanas.

“Notamos que o aumento do teor de xilanas tornou 
os bio� lmes mais biodegradáveis, indicando que elas fa-
cilitam a degradação de açúcares redutores e os tornam 
mais hidrofóbicos, aproximando seu ângulo de contato ao 
do plástico polietileno tomado como referência. Não hou-
ve problemas associados à formação dos bio� lmes para 
as xilanas das três biomassas, concluindo-se que a técnica 
pode ser aplicada em outros trabalhos.”

Meio Ambiente
Uma técnica adotada em vários países e atualmente 

em emprego no Espírito Santo para o monitoramento 
de metais pesados e organoclorados em geral, com des-

taque para dioxinas e furanos, foi o tema da pesquisa 
de Gisele Kruger, da Econservation Estudos e Projetos 
Ambientais.

Essa alternativa de monitoramento ambiental por 
meio da técnica de bioacumulação possibilita identi� car 
substâncias químicas potencialmente danosas ao meio 
ambiente. “Ao se acumularem nesses organismos, tais 
substâncias, de difícil monitoração na água de rios e 
ambientes costeiros, podem ser facilmente analisadas, 
favorecendo o controle ambiental”, disse Gisele.

Juliana Maria Andrade da Silva e Sueli Aparecida de 
Oliveira, da Fundação Espaço ECO®, � zeram uma apre-
sentação sobre a análise de ecoe� ciência da produção 
de celulose em pesquisa desenvolvida entre os anos de 
2011 e 2013 de três sistemas de produção de polpa de 
celulose, destinados à produção de papéis do tipo tissue, 
Woodfree Coated (WFC) e Woodfree Uncoated (WFU). 
Os objetivos do projeto compreenderam a avaliação do 
desempenho econômico e ambiental, segundo a pers-
pectiva de Life Cycle Assessment (LCA), nos estágios de 
produção de madeira, e celulose em três distintas uni-
dades fabris, considerando o uso da polpa na produção 
de toilet tissue (papel higiênico) e papel para � nalidade 
de impressão e escrita (WFC e WFU), assim como a fase 
de disposição � nal pós-consumo para o papel tissue.
“Considerou-se no estudo a exportação da celulo-
se para plantas industriais localizadas na Europa. 
Além disso, o projeto identi� cou pontos de melhoria 
ao longo do ciclo de vida das alternativas em estudo, 
informando as etapas da cadeia de valor se concen-
travam os impactos veri� cados e o estágio em que 
eram observados os mais expressivos”, disse Juliana.
Ademir Leite de Araújo, da Fibria, discorreu sobre a ava-
liação do meio ambiente industrial em uma parada geral 
de manutenção em fábrica de celulose e papel. Ele con-
tou que, durante uma parada geral da indústria de ce-
lulose e papel, é necessário ter um amplo controle am-
biental, para que não haja descuido, o que pode originar 
um incidente com riscos de impacto ambiental ou não. 
“O grande desa� o da indústria consiste em conter e não 
deixar escapar de suas dependências gases de fontes 
fugitivas com um tratamento ininterrupto em lavador 
ou incinerador de gases, entre outros”, destacou Araújo.
“Também na área de meio ambiente, Ângela Carolina 
Finck, do Sindicato das Indústrias de Papel, Celulose 
e Pasta de Madeira para Papel, Papelão e de Artefa-
tos de Papel e Papelão do Estado do Paraná (Sinpa-
cel), apresentou os benefícios que o cumprimento da 
Lei n.º 12.305 pode trazer às indústrias paranaenses de 
papel e celulose. Segundo ela, essa lei institui a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos (PNRS), obrigando os setores 
industriais a realizar a logística reversa dos produtos que 
colocam no mercado, contribuindo, assim, para a recicla-
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gem de resíduos que seriam destinados a aterros e lixões.
A pesquisadora conta que 28 empresas do setor de pa-
pel e celulose paranaenses foram contatadas para par-
ticiparem da pesquisa (as quais realizam o investimento 
social privado a cooperativas de catadores, como forma 
de cumprir a referida lei). Por um questionário on-line 
para a coleta de dados, o retorno de respostas foi de 
50% dos participantes. Como resultado, todos os benefí-
cios analisados foram comprovados, em maior ou menor 
grau de concordância, porém acima de 50%.”

Florestal e Papel
Marco Aurélio Figura, pesquisador do setor de Pes-

quisa & Desenvolvimento e Inovação da Klabin, falou 
sobre o mapeamento densitométrico e caracterização 
da densidade básica de Pinus taeda: estudo de caso da 
Fazenda Guará, no Planalto Catarinense. O pesquisa-
dor explica que a madeira de pínus tem sido utilizada 
como fonte de matéria para a produção de polpa celu-
lósica, principalmente para a produção de embalagens. 
“A madeira, que corresponde à maior fração dos custos 
de produção de polpa celulósica, vem apresentando 
tendência de aumento de custos. Controlar a qualidade 
da madeira no processo de produção de polpa celulósi-
ca é de extrema relevância para as indústrias do setor.”
Outro pôster apresentado nessa sessão foi de o Janaina 
Resende, da UFV, sobre a utilização do � ltrado de Cold 
Caustic Extraction (CCE) na desligni� cação com oxigê-
nio e seus efeitos na branqueabilidade, re� nabilidade e 
propriedades da polpa kraft branqueada. Janaina ressalta 
que a produção de polpa solúvel com a utilização do es-
tágio CCE gera substanciais quantidades de licor de CCE 
rico em hemiceluloses, sendo importante o aproveitamen-
to de tal resíduo por razões econômicas e ambientais. 

Uma das potenciais aplicações das hemiceluloses re-
cuperadas é como aditivo ao processo de fabricação de 
papéis. Por exemplo, esses polímeros podem in� uenciar 
signi� cativamente a qualidade de papéis de imprimir e 
escrever, melhorando suas re� nabilidades e qualidades 
mecânicas.

Celulose
A avaliação da qualidade e desempenho de clones de 

eucalipto na produção de celulose foi o tema de Juliana 
Marangon Jardim, da UFV. A qualidade da madeira para a 
produção de celulose com alto rendimento industrial, bai-
xo custo e alta qualidade é um fator determinante para 
o sucesso fabril. A seleção de matérias-primas adequadas 
está entre os grandes desa� os para as indústrias do setor.

O trabalho de Juliana avaliou a qualidade e o desem-
penho de diferentes materiais genéticos de eucalipto 
para produção de polpa celulósica branqueada. Foram 
avaliadas 19 amostras quanto à produtividade � orestal 

e características químicas. Após essas análises, cinco 
amostras foram selecionadas para avaliação do poten-
cial de produção de polpa branqueada.

Entre as amostras estudadas, as mais adequadas para 
a produção de polpa branqueada foram: U1xU2, G1xUGL, 
DGxU2, CC1 e IG. Segundo as principais conclusões des-
se trabalho, as amostras se comportaram de forma si-
milar sob os diferentes processos de polpação, com alta 
qualidade tecnológica e bons resultados de rendimento 
depurado, assim como boa branqueabilidade.

A pesquisadora Iara Fontes Demuner, da UFV, dis-
correu sobre a e� ciência de aditivos para redução do 
tempo de drenagem de polpas celulósicas branquea-
das. A drenagem pode afetar a produtividade da má-
quina de secagem e, em geral, o pH alcalino prejudica 
a drenagem da parte de secagem da planta de celulose, 
consequentemente, reduz seu rendimento. 

“Como alternativa para melhorar a drenagem em pH 
mais alto está a adição de agentes químicos. O estu-
do teve por objetivo investigar a aplicação de aditivos 
comerciais visando melhorar as propriedades de drena-
gem da polpa com a utilização de polpa kraft de euca-
lipto branqueada pela sequência elementar sem cloro 
e em escala laboratorial, além das polpas celulósicas 
branqueadas produzidas em escala industrial.” Marcela 
Ribeiro Coura, também da UFV, falou sobre a oxidação 
catalítica da polpa celulósica kraft de eucalipto com a 
intenção de proporcionar melhorias no tempo de rea-
ção e na seletividade do oxidante. Nesse estudo foram 
avaliados o uso da amina terciária, Dabco, no estágio 
com hipoclorito de sódio (NaOCl) e posteriormente seu 
efeito nos demais estágios de uma sequência de bran-
queamento OHCAT(EPO)DP.

“Os resultados demonstraram o potencial positivo 
do Dabco empregado no branqueamento de polpa ce-
lulósica, proporcionando remoção de até 93% do teor 
de ácidos hexenurônicos (HexA) da polpa, os quais são 
responsáveis pela instabilidade de alvura da polpa em 
meio ácidos, bem como pela redução do número kappa 
em 78%”, a� rmou Marcela. 

Também sobre o tema celulose, um estudo sobre a 
taxa de desligni� cação kraft o cálculo de fator h foi 
apresentado por Diego Pierre de Almeida, da UFV. Se-
gundo ele, a remoção da lignina com a máxima pre-
servação dos carboidratos é o principal objetivo de 
qualquer processo de polpação. Isso é possível com um 
conhecimento mais aprofundado sobre a matéria-prima 
utilizada e suas interações durante o processo.

Assim, o entendimento da cinética da desligni� cação 
e da degradação dos carboidratos é de grande interes-
se para a escolha da matéria-prima e sua utilização no 
processo. “Este estudo pode fornecer um melhor enten-
dimento para as indústrias de polpação com baixo nú-
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mero kappa e indústrias de bioconversão, identi� cando 
oportunidades para melhorar a seleção da matéria-pri-
ma com base no comportamento da desligni� cação”, 
comentou Almeida. Além dessas pesquisas, uma nova 
visão do branqueamento de polpa kraft de eucalipto 
com ozônio em média consistência foi a apresentação 
de Valéria Juste Gomes, do Departamento de Química 
da UFV. A pesquisadora avaliou o efeito do pré-trata-
mento usando a hidrólise ácida a quente (estágio A) sob 
a performance do subsequente estágio de ozonização 
(estágio Z/E) em média consistência.

Um plano experimental foi desenvolvido para a total 
otimização dos estágios A e Z/E, utilizando-se uma pol-
pa kraft de eucalipto pré-desligni� cada com oxigênio.

O estágio A causou signi� cante remoção de kappa e 
HexA, com aceitável perda de viscosidade, sendo a con-
dição ótima para este estágio pH 3,0, temperatura de 
90°C e 120 minutos de reação a 10% de consistência. 
“O potencial do estágio A para economizar reagentes quí-
micos no branqueamento é alto, uma vez que o número 
kappa, após os tratamentos AZ/E e Z/E,  foram 1,1 (alvura 
72,6% ISO) e 5,5 (alvura 67,3% ISO), respectivamente. O 
impacto do pré-tratamento com estágio ácido na perfor-
mance de uma sequência completa de branqueamento 
será assunto de uma futura publicação”, contou Valéria.
Bibiana Argenta Vidrano, da Universidade Federal de 
Santa Maria, falou sobre polpas kraft produzidas com 
madeiras de Pinus patula de diferentes classes diamétri-
cas com o objetivo de avaliar as características tecnoló-
gicas das madeiras em três classes de diâmetro distintas 
(base, meio e topo da árvore) para a produção de polpa 
celulósica kraft. 

Para o estudo, foram utilizados cavacos industriais de 
P. patula proveniente de uma empresa do sul do Brasil. 
A análise das características tecnológicas da madeira 
determinou a densidade básica, a composição química e 
a morfologia dos traqueídeos. “A madeira de base apre-
sentou as melhores características para ser empregada 
na produção de celulose e papel em comparação com as 
de diâmetros inferiores”, concluiu Bibiana.

A apresentação de Juliana Marcela de Paiva, da UFV, 
abordou a in� uência da fertirrigação na composição 
química da madeira de Eucalyptus spp. para produção 
de celulose. Juliana contou que o trabalho avaliou o 
efeito de dois níveis de adubação (NPK) na composição 
química e na massa especí� ca básica da madeira de clo-
nes do gênero Eucalyptus spp., inferindo suas possíveis 
consequências na produção de polpa celulósica. “Con-
cluímos que a técnica de fertirrigação apresentou alguns 
aspectos negativos em relação à qualidade da madeira 
de certos clones de eucalipto, sendo relevante conside-
rar seus impactos no processo produtivo de fabricação 
de polpa celulósica.” 

O estudo da composição química e estrutura presente 
na lignina do bagaço e palha da cana-de-açúcar por pi-cg/
em e 2d-rmn foi o tema do pôster de Alessandro Guarino 
Lino, do Laboratório de Celulose e Papel, ligado ao Depar-
tamento de Engenharia Florestal da UFV. Ele explica que 
a biomassa vegetal é a principal fonte de materiais reno-
váveis da Terra e, portanto, tem grande potencial como 
matéria-prima para a produção de celulose, bioenergia e 
outros produtos de interesse industrial. 

“A cana-de-açúcar é largamente utilizada no Brasil 
pela indústria sucroalcooleira. A geração de resíduos 
provenientes dessas indústrias, entretanto, é inevitável, 
sendo o bagaço e a palha os mais representativos re-
síduos gerados. Ambos são materiais � brosos lignoce-
lulósicos com grande potencial de aplicação na indús-
tria de polpa de celulose, especialmente no conceito de 
biorre� naria, promovendo aumento de rendimento e 
qualidade na polpa kraft de eucalipto”, detalhou Lino.
Por sua vez, a pesquisa de Gabriel Brumano (UFV) 
abordou a caracterização  da  lignina solúvel de mate-
riais lignocelulósicos quanto à constituição química de-
componentes  que  absorvem  no  UV e,  consequente-
mente, a con� rmação da existência da própria lignina.
Tudo  isto  utilizando-se  a  pirólise acoplada  à  cromato-
gra� a gasosa e espectrometria de massas (Pi-CG/EM).

“Para  as  indústrias  que  utilizam  o  método  Kla-
son para a quanti� cação da lignina de polpa marrom, � -
cou evidenciada a ausência da própria lignina no hidro-
lisado. A leitura no espectrofotômetro na região do UV,  
que seria para relacionar o teor de lignina presente no
hidrolisado,  na  verdade,  são  de  outros  compostos-
que  absorvem  no  UV, superestimando  o  teor  de  ligni-
na nas amostras”, explicou Brumano.

Registramos ainda na Sessão de Pôsteres a apre-
sentação da pesquisa de Marcela Freitas Andrade, do 
Departamento de Engenharia Florestal da UFV, que fa-
lou sobre o isolamento e caracterização 2D RMN da 
lignina de bagaço de cana-de-açúcar. O objetivo do 
estudo, segundo a especialista, foi avaliar detalhada-
mente a estrutura da lignina de bagaço de cana-de-
-açúcar (fração � bra e medula). Preparações de lignina 
de alto rendimento com poucas mudanças na estrutura 
da lignina foram obtidas por duas diferentes técnicas 
e analisadas por espectroscopia semiquantitativa de 
RMN bidimensional (2D) para uma caracterização es-
trutural detalhada.             n


