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SESSÃO TEMÁTICA SOBRE
BIORREFINARIA ABORDA POTENCIALIDADES
Nanocristais de celulose, lignina e outros componentes da madeira apontam caminhos para o
novo formato da indústria de celulose e papel

P

romovida durante as atividades vespertinas do terceiro dia do

teriais celulósicos têm sido alavancadas exponencialmente pelo
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intuito de conhecer e alcançar resultados satisfatórios tanto para

Celulose e Papel, a Sessão Temática sobre Biorrefinaria deu

o processo de produção quanto para suas aplicações. “No caso

enfoque às inúmeras possibilidades intrínsecas aos componentes da

dos NCC, as potenciais aplicações abrangem materiais de reforço

madeira e ao processo fabril de celulose e papel, promovendo refle-

em compósitos para a indústria automobilística, aeroespacial e

xões sobre o novo modelo de negócios que deve se consolidar nas

de alimentos, além de próteses biomédicas”, exemplificou, sa-

próximas décadas.

lientando que a expectativa é melhorar as propriedades técnicas

Abrindo as palestras da sessão, Mayara Felix Santana, mes-

de materiais já existentes ou o desenvolvimento de propriedades

tranda em Engenharia Química na Universidade Federal de Viçosa

para novos materiais e, com isso, reduzir o consumo de maté-

(UFV), abordou o efeito do tempo de hidrólise (processo de isola-

rias-primas de fontes não renováveis e a geração de resíduos. A

mento) nas características morfológicas, dimensionais e de carga

expectativa para médio e longo prazo é agregação de valor tanto

de superfície de Nanocristais de Celulose (NCC) de fibras de algo-

aos resíduos de biomassa lignocelulósica quanto aos materiais

dão. “Dimensão e forma dessas nanopartículas, bem como carga

já existentes ou novos, aumentando as áreas de aplicações. Isso

de superfície, podem influenciar no desenvolvimento das proprie-

beneficiaria não só a sustentabilidade ambiental, com o aprovei-

dades de resistência mecânica de compósitos poliméricos, uma

tamento dos resíduos, como também econômica, com a melhoria

das potenciais aplicações. Dessa forma, entender tal influência é

das propriedades dos materiais.

importante para aproveitar o máximo do potencial das nanopartí-

A produção em larga escala, contudo, ainda desponta como

culas para essa e outras aplicações”, comentou sobre a iniciativa

desafio a ser superado pela indústria, uma vez que o processo

de realizar o trabalho.

de isolamento dos NCC utilizando ácidos minerais ainda enfrenta

Mayara contextualizou que as pesquisas na área de nanoma-

algumas dificuldades, visto que cada matéria-prima se comporta
de forma diferente. "Ainda em escala laboratorial, a otimização
dos parâmetros do processo e o gerenciamento dos efluentes gerados, bem como a associação desses aspectos, têm sido desafios
atuais”, ponderou Mayara. É importante considerar que, com a
utilização de ácidos minerais no processo, haverá necessidade
de instalações com materiais resistentes a essa condição. “Dessa
forma, o comportamento de matérias-primas lignocelulósicas perante o processo de isolamento atual apresenta aspectos a serem
estudados ainda não consolidados para padronização de produção em escala maior”, esclareceu a pesquisadora.
Já o trabalho apresentado por Marcelo Muguet, pesquisador do
Centro de Tecnologia da Klabin, em Telêmaco Borba-PR, destacou o

Mayara abordou o efeito do tempo de hidrólise nas características
morfológicas, dimensionais e de carga de superfície de nanocristais de
celulose de fibras de algodão

potencial da companhia em fornecer diferentes tipos de lignina no
futuro. “A Klabin detém a maior quantidade de florestas plantadas
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O trabalho apresentado por Muguet destacou o potencial da Klabin em
fornecer diferentes tipos de lignina no futuro

Coutinho: a indústria de celulose e papel encontra-se em posição relevante
na futura bioeconomia, apresentando pontos importantes de vantagem
competitiva que precisam ser mais bem explorados

de pinus no Brasil, visando à utilização das fibras em papéis para

dades atuais e novas oportunidades advindas de tais tecnologias,

embalagem. Pelo fato de a empresa também usar eucalipto em seus

garantirão a prevalência de empresas do setor nessa nova área da

processos, poderíamos fornecer ligninas das duas espécies, incluindo

economia”, enfatizou ele.

possíveis blends”, comentou sobre o diferencial.

Traçando o panorama que deve levar ao desdobramento das ten-

Além disso, pontuou Muguet, a Klabin tem processos químicos tra-

dências futuras, Coutinho citou que os avanços da biotecnologia e

dicionais (como os concorrentes de mercado) e semiquímicos, o que

da nanotecnologia prometem trazer novos produtos com elevada

também pode gerar grades diferentes de lignina. O grande potencial

competitividade para o mercado, contemplando a sustentabilidade

da extração de lignina do licor negro em fábricas de celulose kraft já

em seus três eixos: econômico, social e ambiental. “Como novos pro-

é bem conhecido, conforme contextualizou Muguet. “Em princípio, a
retirada de lignina do licor negro alivia a caldeira de recuperação, o
que pode promover aumento de produção de celulose. Logicamente,
essa lignina extraída deve ter um destino. A queima interna situa-se
como o destino menos nobre. A ideia é buscar algo de mais valor.”
O pesquisador revelou que a incorporação em resinas fenólicas e
espumas de poliuretano se destacam entre os exemplos de diferentes
destinos para essas ligninas. “A tendência é agilizar as possíveis aplicações de ligninas com base no valor de venda e com isso começar
a gerar e expandir o mercado”, adiantou. “A extração de lignina é
uma tecnologia estabelecida e já existem indústrias que a utilizam. O
grande desafio reside em novas aplicações para a lignina e desenvolvimento dos mercados”, adicionou sobre o gargalo a ser superado.
Paulo Coutinho, gerente do Instituto Senai de Inovação, ressal-

dutos, porém, exigirão um trabalho de desenvolvimento de aplicação
para inserção no mercado”, ponderou. “Novos produtos e aplicações
que envolvem diferentes tecnologias enfatizam um mundo onde a
convergência tecnológica passa a ter papel preponderante. Essa convergência exige um nível de conhecimento que não permite mais a
realização de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) de forma isolada. O
conceito de Open Innovation passa a ser fator de sucesso no desenvolvimento tecnológico. É preciso mapear os melhores e desenvolver
competências para o estabelecimento de parcerias”, completou.
Na visão do gerente do Instituto Senai de Inovação, a indústria de
celulose e papel parece estar em posição privilegiada no desenvolvimento da bioeconomia. “Ao contrário da indústria química, aceita
melhor a ideia de produtos não drop in”, justificou. Para as tendências

tou os desafios e as oportunidades que o futuro apresenta à indús-

se consolidarem, no entanto, será preciso entender melhor a neces-

tria em geral, mas em particular à de celulose e papel. “Essa in-

sidade de investir na diversificação e definir o portfólio futuro, por

dústria encontra-se em posição relevante na futura bioeconomia,

meio da identificação das melhores oportunidades e dos parceiros

apresentando pontos importantes de vantagem competitiva que

mais apropriados.

precisam ser mais bem explorados”, afirmou. “A compreensão dos

O aproveitamento da floresta para além da fabricação de ce-

drivers da sociedade atual, o entendimento das tecnologias em

lulose e papel tem sido o foco das pesquisas e dos investimentos

evolução e o perfeito ajuste de um portfólio, que considere ativi-

da Suzano Papel e Celulose. Fábio Figliolino, gerente executivo de
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“Vender celulose e papel é apenas uma das formas de aproveitar nosso
potencial florestal”, disse Figliolino

A interação com players de outras indústrias foi abordada quando o modelo
de biorrefinarias entrou em pauta

Inovação da Suzano, frisou que a competência essencial da com-

abordada quando o modelo de biorrefinarias entrou em pauta. Mu-

panhia é produzir floresta. “Vender celulose e papel é apenas uma

guet reconheceu que a tendência de acomodar outras indústrias

das formas de aproveitar nosso potencial florestal”, disse. Atenta

dentro do parque fabril de celulose e papel deve se consolidar nos

a todas as oportunidades futuras, há uma década a Suzano investe

próximos anos. “Isso seria benéfico sob diversos aspectos, a come-

no que denomina Negócios Adjacentes. “Fomos a primeira empre-

çar pela redução dos custos logísticos e pela união de esforços em

sa a produzir celulose fluff a partir do eucalipto. O projeto teve

prol de um novo formato industrial”, pontuou o pesquisador do

início no final de 2015, e hoje já estamos colocando o produto no

Centro de Tecnologia da Klabin. Ainda sobre o tema, Pavan citou

mercado, trabalhando na melhoria de qualidade com os clientes”,

a Metsä como exemplo de empresa que está recrutando parceiros

citou uma das frentes estratégicas para ampliar o portfólio atual.

para explorar os subprodutos de seu processo fabril. “A venda dos

A lignina destaca-se como outro caminho promissor para a Suza-

subprodutos que podem ser gerados ou a participação de players

no. “Desde 2007, pesquisamos o comportamento desse importante

de outras cadeias de valor em paralelo ao nosso processo fabril

componente da madeira em diferentes aplicações. De 2008 a 2010,

dependem da estratégia de cada empresa”, esclareceu sobre as

investimos em testes laboratoriais. Com o conjunto de informações

possibilidades distintas que podem levar a resultados positivos.

reunidas, chegamos à conclusão de que o projeto tinha potencial,

Independentemente do formato adotado, Pavan frisou que os bra-

mas o mercado ainda precisaria ser desenvolvido. Diante disso, em

sileiros costumam ser mais flexíveis do que os nórdicos no que diz

2012, decidimos investir em uma planta piloto justamente para nos

respeito a trabalhos conjuntos. “Temos de entrar no novo negócio

aproximarmos dos possíveis compradores de lignina e entender

não como fornecedores de matéria-prima barata, mas sim como

melhor o comportamento desse produto em diferentes aplicações”,

detentores de conhecimento para explorar ao máximo o valor des-

contextualizou Figliolino, informando que, em 2018, a Suzano será

se modelo inovador da indústria”, adicionou Figliolino.

n

capaz de produzir 20 mil toneladas de lignina em uma planta de demonstração a ser instalada em Limeira-SP. Com investimento total
de R$ 70 milhões, dará enfoque ao mercado de cimento e resinas.
“Entrar em um projeto não drop in exige intensivo desenvolvimento
de mercado e aquisição de novas competências, já que há inúmeros
desafios envolvidos, mas a Suzano acredita no amplo potencial da
indústria de base florestal”, concluiu.
Em um painel de discussão moderado por Paulo Pavan, gerente
de Desenvolvimento de Processos e Produtos da Fibria, os palestrantes debateram temas relevantes ao amadurecimento dessa
realidade futura. A interação com players de outras indústrias foi
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