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3.º ENCONTRO DE OPERADORES DE LINHAS DE FIBRAS

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel

Evento realizado pela ABTCP na empresa Veracel, em Eunápolis-BA, teve o Branqueamento 
Eficaz: Problemas e Soluções como tema principal e gerou profundos debates sobre o 
assunto e intercâmbio de experiências entre os participantes das indústrias 

Quanto mais avançada a tecnologia se torna, mais velozes os 
processos de produção avançam e, com isso, cresce também  
os desafios em termos de demandas de soluções dos especia-

listas em determinadas áreas, para que nenhum problema interrompa o 
funcionamento da planta industrial. Neste sentido, a ABTCP tem atuado 
de forma intensa em sua missão de promover cada vez mais a troca de 
experiências e conhecimento entre os profissionais de diversas empre-
sas por meio de seus eventos.

Exemplo disso foi o 3.º Encontro de Operadores de Linhas de Fibras, 
realizado pela Associação nos dias 26 e 27 de julho último, na Veracel, 
na cidade baiana de Eunápolis, que contou com a participação de espe-
cialistas no assunto e também estudantes, que puderam complementar 
e aprofundar seus conhecimentos acadêmicos. O tema principal do en-
contro foi o “Branqueamento Eficaz: Problemas e Soluções”.

Dentro dessa abordagem foram tratados assuntos desde a otimiza-
ção de químicos no branqueamento e propriedade dos elastômetros 
até fatores de sucesso para alta qualidade de celulose e um estudo 

sobre a aplicação de H2O2 (Peróxido de Hidrogênio) na entrada da torre 
de massa pré-branqueada para ganhos de alvura – sendo que este últi-
mo foi um dos assuntos que mais chamou a atenção dos participantes, 
devido aos resultados e ao conhecimento técnico do palestrante da 
Eldorado, Erick Fernando dos Santos. 

Santos afirmou que tinha inicialmente o objetivo de avaliar a aplica-
ção de H2O2 na torre de massa pré-branqueada para aumentar a alvura 
de entrada na etapa de branqueamento e, assim, reduzir o consumo 
de químicos. Nos testes laboratoriais foram avaliadas três cargas de 
aplicação: 1 kg/ADt, 2 kgs/ADt e 3 kgs/ADt. “As conclusões dos tes-
tes apontaram o aumento de 1,5 a 5,4 pontos de alvura na polpa, a 
redução na aplicação de Dióxido de Cloro no estágio DA e CAT (Cloro 
Ativo Total) no branqueamento, nenhuma influência na qualidade da 
polpa final e observou-se que a aplicação de 1 kg/ADt é suficiente para 
alcançar os resultados almejados, uma vez que cargas maiores não se 
mostraram vantajosas.”  

Esses resultados laboratoriais mostraram-se promissores, segundo 
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Participantes do 3º Encontro de Operadores de Linha de Fibra posam para foto na fábrica da Veracel
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Santos, e, portanto, decidiu-se partir para os testes indus-
triais. “Esperávamos resultados positivos pela simulação 
realizada em testes laboratoriais, mas, após mensurar os 
dados dos testes in loco, houve surpresa com o potencial 
de ganho na redução de custos”, contou o operador da 
linha de fibras da Eldorado. Os dados industriais mostra-
ram que podem ser alcançados ganhos totais de quase 
R$6,3 milhões com a redução de químicos – fora outros 
R$2,75 milhões com ganhos em energia vendida à rede 
elétrica. “Estes vêm da economia de 5,48 t/h de vapor de 
média pressão, podendo gerar um adicional de 0,69MWh 
para exportação de energia”. O especialista apontou ain-
da que, pelos valores de residuais dos estágios DA1 e EP2 , 
é possível reduzir a carga de químicos nesse estágio desde 
que a quantidade de palitos esteja no patamar atual.

CONHECIMENTO COMPARTILHADO
O evento como um todo foi campo fértil para a troca 

de ideias, experiências e melhores práticas, com partici-
pantes interessados em melhorar os resultados do setor 
nacional como um todo. Essa preocupação do evento, 
que é missão da ABTCP, foi atestada pelo coordenador 
de Produção de Celulose da Veracel, Marco Aurélio Alves 
da Silva, que atuou como mediador em todas as pales-
tras e debates. “Foi um evento muito proveitoso nesse 
sentido”, afirmou. 

Outras duas apresentações chamaram a atenção, 
segundo Silva; dentre elas, a de Wandson Cerqueira de 
Almeida, da Veracel, sobre os fatores de sucesso para 
alta qualidade da celulose, e a palestra sobre partida 
automática do depurador marrom, feita pelo operador 
de Branqueamento da Cenibra, Ricardo Panicali Carlech. 

A primeira, da Veracel, demonstrou os processos, 
as análises e as estratégias dos operadores, para con-
seguir uma das maiores qualidades prime de celulose. 
“Nos três últimos anos, atingimos índices superiores a 
99,5%, com recorde em 2015 de 99,8%”, pontuou Al-
meida. Ele frisou, durante a apresentação que um dos 
fatores primordiais para obtenção de índices elevados 
de qualidade da celulose é o comprometimento da equi-
pe operacional em atingir excelentes resultados com a 
busca contínua de inovação no desenvolvimento e im-
plementação de controles.

Para o controle da sujidade oriunda da madeira, os 
shives, Almeida elencou como mais importantes entre 

1. Primeiro estágio do branqueamento com o uso de ácido sulfúrico e dióxido de cloro.
2. Estágio de extração alcalina com o uso de peróxido de hidrogênio.
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As palestras tiveram 
muito engajamento 

e debates entre 
participantes, 

incentivados pelo 
alto nível técnico dos 

conteúdos apresentados

Ricardo Panicali, da 
Cenibra, ao final de 

sua apresentação
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os procedimentos o constante acompanhamento da polpa por meio de 
amostragens nas saídas dos depuradores primários e em outros pontos; a 
verificação de linhas obstruídas para o lavador de nós, de rejeitos, cleaner e 
sistema de purga; além da qualidade de madeira e cavacos. 

A verificação constante e ações preventivas, como o desvio de rejeitos 
para um depósito específico e o aumento da purga na depuração bran-
ca, no caso de shives, também são fundamentais. “É preciso também 
verificar sempre as condições operacionais da unidade de talco e ver 
se os pontos de dosagem de talco estão de acordo com os parâmetros, 
em caso de sujidade oriunda de pitch”, salientaram Almeida e Panicali. 

Para Almeida, a checagem constante é um fator crítico do sucesso – 
algo que pode até parecer elementar, mas que precisa ser feito de forma 
constante em todo o processo. “Os resultados da qualidade da celulose 
da Veracel se devem a avanços em controles específicos e implementação 
de novas ferramentas em toda a linha de produção, desde a área florestal 
à secagem”, pontuou o palestrante da empresa.

Panicali, da Cenibra, apresentou os problemas que levaram a planta em 
que trabalha a adotar a partida em grupo da depuração marrom. Como 
exemplo, em uma das linhas, o total de equipamentos contabilizava 118 
motores e 198 controladores entre depuração marrom, pré-branquea-
mento e branqueamento – com 135 atuações necessárias pelos opera-
dores. Na outra linha, com 11 depuradores, 39 motores e 71 válvulas e 
controladores, eram necessárias 98 atuações. 

Depois de implementado o programa de melhorias, Panicali disse que o 
número de atuações de operadores caiu para 1 em cada linha, com tempo 
de start-up de apenas três minutos para depuração. “A ideia surgiu de um 
dos operadores e foi apresentada a um programa de sugestões da em-
presa, a partir do qual foi aceita e implementada com apoio dos demais 
operadores e da área de automação”, contou Panicali. 

O palestrantes da Cenibra explicou aos participantes do 3.º Encontro 
de Operadores de Linhas de Fibras do setor de celulose e papel que, além 
de permitir que operadores fiquem disponíveis para ajustes necessários 
durante o arranque e de reduzir a instabilidade geral do sistema, a au-
tomação do processo na empresa permitiu padronizar a sequência de 
partida e ajustar a depuração, eliminando riscos de falhas operacionais.

CONHECIMENTOS NA PRÁTICA
A importância de um encontro, como o realizado pela ABTCP, não 

se resume à teoria, mas inclui o intercâmbio de conhecimentos téc-
nicos, o networking e a discussão de projetos em conjunto. Princi-
palmente quando envolve visita técnica, como ocorreu ao final do 
primeiro dia do encontro, quando os participantes foram convidados 
a visitar a planta da Veracel. “Geralmente, visitas normais no chão 
de fábrica costumam ser curtas, quase como um tour, mas essa foi 
especial. Os participantes, que eram operadores também, ficaram 
analisando e conversando, aprofundando o assunto durante a visita, 
que foi muito produtiva”, afirmou Silva. 

Como ficou claro durante as palestras, os operadores têm visão 
cirúrgica sobre equipamentos, processos e procedimentos da linha 
de fibras. Santos comentou que “a troca de experiência entres pes-
soas com diferentes habilidades e que vivem os mesmos dilemas é 
enriquecedora e, além disso, quem já passou por uma dificuldade 
similar e a superou tem boas lições a ensinar, sendo essa uma forma 
prática e rápida de levar inovação, conhecimento e resolução de 
problemas para as empresas”. 

Silva concorda e também salientou o papel da ABTCP na realização 
do encontro. “É muito importante e uma boa iniciativa da Associação, 
que organizou tudo muito bem. Com certeza teremos o quarto encon-
tro!” A expectativa de Silva é de que ainda mais pessoas sejam con-
vidadas e que os gestores possam cada vez mais apoiar e liberar re-
presentantes das suas equipes para a próxima edição do evento. n 
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Outros Palestrantes e Temas do Evento

Palestrantes Empresa Tema

Andre Lubke Brigatti 
e 

Jose Spadon Junior

Sick
e

Eldorado

Inovação no Controle 
da Qualidade da Madeira 
na Eldorado

Jose Spadon Junior Eldorado 
OPP controle de PH 
estágios EP e P

Elisvaldo Santos Silva Retesp 
Propriedade dos 
elastômeros

João Eduardo Ferreira 
Cassandre

Solenis 
Pitch Control (Controle 
de Pitch em fábricas 
de celulose)

Marcos Braga GL&V Brasil 

 Deslignificação por 
oxigênio seletiva 
Deslignificação em 
dois estágios

Orlando Pio Matteoni 
Junior

Aikawa Aft 

Depuração pressurizada 
– Influência do rotor 
na eficiência e custo 
operacional

Ronisson Agostini Lima Veracel 
Otimização de químicos 
no branqueamento

A troca de ideias entre os operadores foi um dos pontos altos do evento


