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No dia 21 de junho a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

(ABTCP), a Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO) e a As-

sociação Brasileira de Tecnologia Grá� ca (ABTG) uniram conhecimentos 

técnicos para ministrar um workshop de 8 horas sobre diversos temas 

relevantes ao processo produtivo do papelão ondulado.

O palestrante da Ingredion, João Rosa, abordou o uso do amido nas 

matérias-primas do papelão ondulado; Washington Moreira Hurbaynh, 

da Escola Senai, falou sobre o controle de processo e resolução de pro-

blemas em máquinas onduladeiras e o processo de acabamento para 

produtos de papelão ondulado. 

Ministraram palestras no workshop também Anna Lúcia Mourad, do 

Centro de Tecnologia de Alimentos (CETEA), que abordou a compressão 

de papéis componentes do papelão ondulado, e Nelson Fornazari, da 

BHS, que apresentou a “onduladeira 4.0”. Para � nalizar, o consultor 

da ABPO e articulista da revista O Papel, Juarez Pereira, falou sobre os 

ensaios físicos para controle de qualidade do papelão ondulado.

A gerente executiva da ABPO, Sueli Gonçalves, declarou que “essa 

sinergia surgiu devido à necessidade das entidades congêneres bus-
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WORKSHOP SOBRE PAPELÃO ONDULADO
carem atender, com a máxima e� ciência, a um dos seus principais pro-

pósitos que é disseminar informações e conhecimentos relevantes aos 

seus associados”. O sentimento sobre a sinergia é compartilhado tam-

bém pela coordenadora técnica da ABTG, Andrea Ponce, que destacou 

que “cada entidade agrega sua expertise no evento, proporcionando 

conteúdo relevante e mais assertivo”.

A coordenadora da área técnica da ABTCP, Viviane Nunes, disse sobre 

a realização do evento que “é muito importante a sinergia entre as 

associações, pois, desta forma, consegue-se atender ao setor como um 

todo”.  A avaliação que as três associações e os participantes � zeram 

do evento foi positiva. Sueli destacou a adesão de 61 participantes, 

preenchendo a capacidade máxima do auditório, contando também 

que a avaliação dos participantes em relação à organização do evento 

e qualidade técnica foi positiva. “Inclusive, foi demonstrado interesse 

para que no próximo ano seja realizada uma nova edição do evento”, 

pontuou Sueli. Por sua vez, Andrea resumiu que a importância da or-

ganização do evento está em unir conhecimento e oferecer networking, 

valores importantes nas atividades da ABTG. 
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No dia 14 de junho, o engenheiro de Aplicação e Vendas da Metso, 

Thiago Fernando Pécora, ministrou Webinar na plataforma on-line da 

ABTCP sobre o monitoramento de desempenho de sistemas de controle 

e suas subdivisões em plantas de celulose, explicando de maneira apro-

fundada a importância do processo para qualquer fabricante.

Começando por detalhar termos, como CLPM - Control Loop Perfor-

mance Monitoring –, ou Monitoramento de Desempenho de Malhas de 

Controle,  Pécora explicou também que os objetivos do monitoramento 

dependem do observador: gerentes de planta podem ter mais interesse 

nos custos operacionais, falhas sistêmicas e e� ciência energética men-

surados, enquanto operadores podem estar mais preocupados com a 

velocidade em que o monitoramento consegue retornar um erro, e um 

engenheiro de controle normalmente tem como meta uma relação en-

tre bom desempenho regulatório e variabilidade mínima.

As malhas de controle são subdivisões do sistema de monitoramento 

dos processos fabris como um todo e, para o especialista da Metso, 

quanto mais con� gurado e completo for o sistema, melhor. “Quanto 

mais con� ável a informação que entra, melhores são os dados de saí-

da”, a� rmou Pécora, alertando que todos os itens da malha podem 

gerar problema – uma vez que é composta por elementos de medição, 

atuação e controle.

Pécora explicou os dois tipos de indicadores de desempenho que po-

dem existir, os estocásticos, baseados em variância mínima de controle 

como referência, ou seja, que compara a variabilidade contra a referên-

cia base de variância mínima; ou os determinísticos, que são aqueles 

que oferecem informações preditivas do comportamento dos controles 

e são mais comumente usados. “Esse sistema é determinado a fazer 

um diagnóstico do problema antes que ele se instale, e não uma autóp-

sia”, pontuou o engenheiro.

Passando às ferramentas de avaliação e diagnóstico, Pécora expli-

cou o processo do treemapping, tipo de mapeamento visual de dados e 

informações de sistemas de controle que permite a identi� cação mais 

rápida de problemas, e falou também sobre a priorização do ranking 

de malhas já que “em um universo de informações e análises, é ne-

cessário pontuar exatamente quais são os elementos mais prejudiciais 

ao processo”, sendo que, para tanto, é possível utilizar  uma classi� ca-

ção baseada na importância econômica dos controles. “Quanto mais 

crítico, em termos econômicos, maior será o retorno � nanceiro ao se 

recuperar o desempenho”, a� rmou durante o Webinar.

Após falar sobre como diagnosticar a causa-raiz do problema de 

uma malha que usou como exemplo, Pécora passou a explanar o 

estudo de caso sobre a ressintonização de uma malha de vazão em 

planta de celulose que,através de modelos matemáticos feitos pelo 

software utilizado na demonstração, geraria um ganho de perfor-

mance de 40%. Sobre o investimento necessário para a implanta-

ção do monitoramento mais detalhado e preditivo das subdivisões 

do sistema de controle, ele depende, conforme Pécora, do escopo 

do projeto, mas o especialista declarou ainda que “geralmente tem 

um ROI (retorno sobre o investimento) muito interessante, em com-

paração ao que foi investido.”             n

CURSO DE RECICLAGEM DE APARAS PARA FABRICAÇÃO DE PAPEL
A ABTCP realizou nos dias 28 e 29 de junho o Curso de Reciclagem 

de Aparas para Fabricação de Papel no Senai Correia Pinto, em Santa 
Catarina, com patrocínio das empresas Kadant e Solenis e apoio do 
Senai e Klabin. O evento contou com 30 participantes e palestas de 

Marcelo Machado, da Kadant, e Alan Miguel de Bastiani, da Solenis, 
que explicaram toda a teoria por trás da reciclagem de aparas. Ao � nal, 
os alunos visitaram a Unidade de Correia Pinto da Klabin, conferindo na 
prática a teoria aprendida no curso. 

WEBINAR ABTCP – MONITORAMENTO DE PERFORMANCE DE MALHAS DE CONTROLE EM 
PLANTAS DE CELULOSE
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No Webinar ministrado em 20 de junho, o engenheiro de Suporte 
Técnico da Lwarcel, Rodrigo Fantini, e a coordenadora de P&D – Pes-
quisa & Desenvolvimento da empresa, Gabriela Maranesi, ofereceram 
aos participantes uma chance de aprofundar ainda mais seus conhe-
cimentos sobre as propriedades da celulose com uma explicação 
altamente técnica sobre as propriedades requeridas da celulose de 
eucalipto para produzir papel. 

Como a celulose é a principal matéria-prima do papeleiro, a com-
preensão de propriedades, como o comprimento e largura das � bras, o 
teor de � nos e as deformações, as deformações kink e curl, a coarse-
ness e a população � brosa é de suma importância. Essas últimas duas 
propriedades chamaram a atenção dos participantes por terem relação 
inversamente proporcional entre si. “Uma � bra de alto coarseness ten-
de a ter uma baixa população � brosa e ser menos colapsável”, explicou 
Fantini, enumerando as potenciais características que o papel poderá 
apresentar após o re� no adequado. 

Entre essas estão o maior volume especí� co, absorção, porosidade 
e drenagem mais rápida – motivo pelo qual a celulose com esta ca-
racterística é muito buscada por produtores de tissue. Por outro lado, 

a celulose com baixo coarseness e alta população � brosa, conforme Fantini, 
resultará em um papel com menor porosidade, melhor formação e maiores 
índices de tração e estouro.

Os especialistas da Lwarcel chamaram a atenção durante o Webinar, princi-
palmente, para a re� nação adequada da � bra de eucalipto e também para a 
importância da menor intensidade de re� no (SEL) possível para que a � bra seja 
processada da melhor maneira e se possa extrair o máximo de cada propriedade. 
A alta intensidade do re� no, de acordo com Fantini, gera maior corte nas � bras, 
enquanto a intensidade baixa resulta em maior � brilação da celulose. 

Além dessas características, Fantini e Gabriela explicaram ainda que 
é necessário começar a partir da garantia de qualidade da madeira 
utilizada, com programas já comuns no setor de melhoramento genético 
e a avaliação e classi� cação de toda a madeira que entra na fábrica, para 
garantir uma boa celulose e extrair ao máximo o potencial da � bra. Para 
estes últimos pontos, Gabriela explicou o sistema Near Infrared, ou NIR, 
que permite por meio de predições a avaliação não destrutiva da madei-
ra, maior representatividade da amostra, tempo de resposta reduzido e 
redução de custo da análise. O método NIR também é usado pela Lwarcel 
na análise de características físico-mecânicas do produto acabado.   n

A engenheira química da UFSCar – Universidade Federal de São Carlos – e 
doutoranda do Departamento de Biomateriais Florestais da Universidade Es-
tadual da Carolina do Norte, Camilla Abbati de Assis, apresentou pela ABTCP, 
no dia 4 de julho, uma reunião virtual da Comissão Técnica (CT) de Nanotec-
nologia sobre o potencial de mercado de nanocelulose e os modelos econômi-
cos que desenvolve para analisar a viabilidade econômica de projetos.

Camilla destacou o potencial do mercado de nanocelulose, com projeção 
de crescimento de 30% entre 2016 e 2021 para US$ 530 milhões. As aplica-
ções dos nanomateriais de origem � orestal, como cristais de nanocelulose 
(CNC), celulose micro� brilada (MFC) e partículas coloidais de lignina (CLP), 
por exemplo, como aditivos para papel, reforço para cimento, e agente bac-
tericida já são conhecidas, enquanto outras ainda estão sendo estudadas 
ao redor do mundo, segundo a pesquisadora. No Japão, as nano� bras de 
celulose já estão sendo usadas em escala industrial em fraldas descartáveis 
e como agente espessante para tinta de canetas. 

Contudo, a pesquisadora analisou na apresentação os principais custos, 
riscos e oportunidades de otimização para o negócio de nanomateriais de 
origem � orestal. Analisando o investimento de capital e os custos opera-
cionais para a produção de 50 t/dia de CNC em quatro cenários – do zero 
(green� eld) com e sem recuperação de ácido, e colocação com uma planta 
de celulose novamente com e sem recuperação de ácido – a pesquisadora 
também projetou o preço de venda mínimo do produto. 

Um projeto green� eld com recuperação de ácido para a produção de 
CNC tem investimento estimado de US$ 188 milhões, enquanto o cenário 
de colocação sem recuperação de ácido tem estimativa de US$ 95 mi-
lhões.  Camilla destacou ainda os custos de manufatura do produto nestas 
duas condições. Os números, no entanto, são projeções, e a pesquisadora 

chamou a atenção para fatores que podem alterar o custo de produção 
e, consequentemente, o preço mínimo de venda. Entre estes estão as in-
certezas quanto ao investimento e custos de matéria-prima, capazes de 
alterar a probabilidade de acerto do modelo econômico. 

No caso da CNC, as principais áreas de melhoria que podem resultar em 
reduções sensíveis de custos e preço mínimo de venda estão nos custos 
de capital que envolvem a seção de recuperação de ácido, tratamento de 
e� uentes e investimento total. Outro fator é o aumento no rendimento da 
reação química, onde um aumento de 10% pode resultar num preço de 
venda 8% menor.

Para a celulose micro� brilada, Camilla concentrou-se principalmente em 
dois cenários durante a apresentação – green� eld e colocação com planta 
de celulose já estabelecida – chegando também a duas projeções de preço 
de fabricação: US$ 1.899 por tonelada no cenário green� eld e US$ 1.493 
no segundo caso. O aspecto mais interessante destacado no caso da MFC é 
que, pela produção ser um processo principalmente mecânico, os custos de 
energia são parte signi� cativa dos custos de produção. 

Como mostrou a Reportagem de Capa da edição de junho da O Papel, 
o setor de celulose no Brasil já produz boa parte da energia que consome, 
sendo que algumas plantas, inclusive, revendem a energia à rede nacio-
nal. Questionada sobre isso, a pesquisadora respondeu que realmente 
existe uma oportunidade de redução signi� cativa de custos de produção 
nesta realidade, apesar do modelo econômico, por necessidade de ser 
mais abrangente, não contar com a redução ou eliminação do custo de 
energia. “Outro custo importante nesse caso é o da celulose, usando a 
celulose branqueada de eucalipto (BEK), por exemplo, o custo e o preço 
� nal podem ser reduzidos ainda mais”, disse Camilla.       n

REUNIÃO VIRTUAL CT NANOTECNOLOGIA – ANÁLISE DA CONVERSÃO ECONÔMICA DE 
NANOMATERIAIS DE ORIGEM FLORESTAL

WEBINAR ABTCP – PROPRIEDADES REQUERIDAS DA CELULOSE DE EUCALIPTO PARA A PRODUÇÃO DO PAPEL


