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ESPECIAL CONGRESSO ABTCP 2018
Keynotes do ABTCP-CIADICYP 2018 projetam visões futuras 

sobre a indústria de base � orestal 

Os keynotes são, como o próprio nome indica, um dos fatores-

chave de um evento, uma vez que os participantes buscam nesses 

pro� ssionais, especialistas renomados, as informações mais atuais e 

relevantes de um determinado tema. O Congresso ABTCP-CIADICYP 

2018, que será realizado em São Paulo de 23 a 25 de outubro próximo, 

no Transamerica ExpoCenter, contará com 14 keynotes para trazer vi-

sões futuras sobre o processo produtivo da indústria de base � orestal. 

Sob o tema: Além da quarta revolução industrial: conexões huma-

nizadas entre design inovação, tecnologia e cultura, o evento traz em 

destaque entre seus keynotes, Esa Vakkilainen, professor de Siste-

mas de Energia Sustentável, que trabalha atualmente na Universidade 

de Tecnologia de Lappeenranta, na Finlândia, falará sobre o Rumo a 

grandes usinas livres de fósseis com biorre� narias integra-

das e suas tendências nas modernas fábricas de celulose.

As biorre� narias integradas têm sido vistas pelo professor como 

resposta às pressões ambientais, econômicas e competitivas. Portanto, 

durante o evento, ele abordará as tendências e os impactos que elas 

oferecem para que se mantenha ativa no mercado, bem como os desa-

� os e oportunidades. Vakkilainen adianta que a mudança na maneira 

como as empresas de celulose e papel estão operando será o maior 

desa� o para as empresas que vislumbram as biorre� narias integradas. 

“Em vez de tentar concentrar-se na maximização da produção de um 

único produto em uma única linha, a empresa deve se reinventar como 

entidade em rede, cooperando com vários produtos de valor agrega-

do”, pontuou. 

Segundo o professor, esse era o cenário até os anos 1970, quando 

a indústria funcionava no modo multiproduto. “Pouquíssimas empresas 

fazem isso agora. A primeira usina multiproduto é a usina de bioprodutos 

Äänekoski. Mesmo assim, ainda está no meio do caminho. Várias empre-

sas brasileiras (nomes não revelados) demonstraram grande interesse 

em ampliar seu portfólio de produtos e espero ver o anúncio delas em 

um futuro próximo”, completou Vakkilainen, professor � nlandês. 

Já vinda da Áustria, com abordagem técnico-cientí� ca, Antje 

Potthast, do Departamento de Química, Divisão de Química dos Re-

cursos Renováveis da Universidade de Recursos Naturais e Ciências 

da Vida (BOKU), em Viena, Áustria, trará uma discussão sobre Qual 

a massa molar da lignina técnica que mais se aproxima dos 

números absolutos.  De importante relevância, Potthast explica que 

a abordagem é fundamental e pode contribuir para futuras pesquisas 

e aplicações em processos, uma vez que a massa molar de� ne como 

uma lignina se comportará em uma aplicação, portanto, deve-se en-

tender como uma propriedade molecular se traduz em uma aplicação 

ou formulação.

“A lignina é um polímero e, para polímeros, uma das características 

mais importantes é o tamanho das moléculas (e sua distribuição), pois 

determina diretamente um número de propriedades. Este conhecimen-

to é importante para estabelecer relações de propriedade de estrutura 

na utilização adicional de lignina. Os números absolutos são essenciais 

para comparar dados de diferentes laboratórios”, explicou Potthast. 

Mais informações sobre o evento e o currículo completo 

dos keynotes podem ser encontradas em http://abtcp2018.

org.br/congresso/keynotes

WEBINARES ABTCP 
USO DE MINERAIS NA FABRICAÇÃO DO PAPEL

O mineral é o segundo maior componente da fabricação papel e, 

portanto, tem grande in� uência na composição do produto inclusive 

nos custos, e para avaliar qual a melhor escolha é importante conhecer 

as propriedades de cada um dos minerais. Assim, a ABTCP convidou 

para falar sobre o assunto o gerente técnico para o segmento de papel 

na América do Sul da IMERYS, Edenil Santos da Costa. Ele se apresen-

tou no dia 15 de maio último durante um webinar dedicado ao tema 

e destacou conceitos importantes aos pro� ssionais do setor de papel.

Entre esses, Costa frisou que o maior componente do papel são as 

� bras, que podem variar entre 85% a 60%. Todo o restante é comple-

mentado pelos minerais e aditivos. “Os minerais exercem um papel 

relevante ao conferir importantes características físicas do papel, por 

isso, devem ser selecionados com bastante critério”, destacou, colo-

cando em questão a escolha do mineral mais adequado.

“Temos minerais com diferentes características e combinações, seja 

quanto à alvura, ao tamanho da partícula, índice de refração, entre ou-

tros, e o mais adequado depende do tipo de papel que será fabricado. 

Além disso, se o papel for revestido, a escolha do revestimento também 

possui muitas variedades. Pode ser um revestimento de duas camadas, 

ou seja, pré-coating, exigindo bom recobrimento e baixo brilho. Então 

escolhe-se carbonato de cálcio moído de tamanho de partícula 60% 

menor que duas micras. No Top-coating precisa-se de alta alvura e alto 

brilho, então, podemos sugerir um carbonato mais � no, ou um caulim 

� no, de modo que a segunda camada de tinta dê uma melhor cobertu-

ra e melhor acabamento”, exempli� cou.

Vale destacar que, diretamente, o mineral agrega valor para o pa-

pel.  O papel mais simples, como o newsprint, praticamente, não possui 

carga mineral, até o papel fotográ� co, que possui uma grande adição 

de minerais e resulta em vários efeitos. Em especial, ocasionados pela 

importância da tinta de revestimento, na superfície. Costa ressaltou 

que essa tinta tem grande in� uência na reologia da aplicação e nas 

propriedades óticas e printabilidade do papel. “Tanto que interfere 

também na e� ciência na máquina, atua nas propriedades físicas (re-

sistência, bulk, porosidade), na parte funcional (opacidade, qualidade 
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da impressão e lisura; na aparência alvura, tonalidade, brilho) e, até 

mesmo, na redução de custos, porque o mineral é mais barato que a 

� bra e tem a condição de substituir o seu uso no processo produtivo”, 

disse o especialista, destacando que, por ser mais fácil de secar, tam-

bém permite economia de energia no processo.

Para tornar as informações mais evidentes, Costa ilustrou sua apre-

sentação com as imagens dos tipos de minerais disponíveis e o pro-

cesso de extração desses minerais e do bene� ciamento, como o do 

caulim que passa por britagem, dispersão e desareamento e, depois, 

segue para a fábrica para classi� cação e demais etapas mecânicas e 

químicas. Ao � nal, concluiu dizendo que se deve levar em conta as 

propriedades físicas e a melhor relação de custos. “Todos os minerais 

apresentam vantagens e desvantagens que se adequam mais ou me-

nos a cada produto, mas a chave para se escolher o pigmento está na 

forma da partícula e alvura. A mistura e a sinergia entre os pigmentos 

são a resposta.”

REDUÇÃO DA GERAÇÃO DE LODO / RESÍDUO NO PROCESSO 

DE TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO

No dia 21 de maio último, Luciano Rios Fonseca, engenheiro quí-

mico da Eagle-Eye, apresentou o webinar sobre várias etapas de im-

portante relevância para contribuir na redução da geração de lodo/

resíduos e no tratamento físico-químico desses e� uentes. A agenda 

também foi realizada anteriormente durante o 1.º Workshop ABTCP 

de Águas e e� uentes. A matéria completa pode ser conferida em 

www.revistaopapeldigital.org.br (edição de abril, página 64). 

Durante o webinar Fonseca falou sobre a de� nição dos Parâmetros de 

Controles de Processo e de Descarte como importantes ferramentas para 

auxiliar na condução de uma análise para identi� car como tratar esse 

e� uente e a geração de lodo esperada.  Nesse sentido, deve-se avaliar 

desde a entrada do e� uente com dados da vazão de entrada, dosagens 

do neutralizante, do coagulante e do polímero, como o controle do pH, 

geração de lodo relação DQO/ DBO (Demanda Química e Bioquímica de 

Oxigênio), SS (Sólidos Suspensos) e ST (Sólidos Totais), entre outros. 

Fonseca indicou, entre outras orientações transmitidas aos partici-

pantes do webinar, a importância da mão de obra capacitada, bem 

como a utilização de equipamentos con� áveis. Como fator essencial, 

destacou a importância e detalhou as diferenças entre as bases quími-

cas para se obter uma performance mais adequada a � m de atingir o 

resultado esperado, que é a redução e tratamento do lodo.

UTILIZAÇÃO DE ENZIMAS NA PRODUÇÃO DE PAPEL 

O webinar que a ABTCP levou aos associados no dia 30 de maio 

último trouxe em destaque Jarbas Almeida Falcão, especialista da 

Quimipel que atua há mais de 25 anos no mercado, sendo dez deles de-

dicados às enzimas. O especialista falou sobre a utilização de enzimas 

na produção de papel, em especial, no re� no enzimático. 

As enzimas têm como principal objetivo de aplicação a redução do 

consumo de energia nos re� nadores, mas a proposta apresentada pelo 

pro� ssional passou pelas demais etapas, em que a aplicação também 

propicia outros benefícios. “São várias outras possiblidades que ob-

jetivam aumentar produtividade, a qualidade, e a redução de custos. 

Uma das situações é a redução de gramatura. Algumas fábricas têm 

buscado aumento de capacidade de produção e com a enzima de re-

� no isso é possível, pois ela permite o aumento de drenabilidade, se 

tiver preparo de massa, e isso tem sido facilmente conquistado. Nesse 

caso, é possível aumentar a produção nos papéis de alta gramatura. 

A redução do consumo de energia é obtida ao ser possível desligar 

o re� nador e manter as propriedades, bem como redução no uso de 

químicos no processo, como o amido catiônico e da resina resistência 

em seco”, detalhou Falcão.

O pro� ssional explica que o aumento da qualidade se dá na forma 

direta, com a aplicação da enzima sem alterar as condições de re� no 

mecânico ou reduzindo-se o re� no para gerar ganho no consumo de 

energia, isto resulta em grande melhora na drenagem na mesa forma-

dora. Isso melhora as características de formação da folha e permite 

ganhos nas características físicas do papel. “Já há conhecimento ad-

quirido não só nosso como de outros produtores de enzimas de re� -

no”, destacou. A exemplo disso, o consultor exempli� cou com o case 

de uma fábrica de papel para embalagem, com papéis de gramatura 

média entre 100 g/m2 a 170 g/m2. 

De acordo com Falcão, geralmente as máquinas de papel para emba-

lagem que produzem altas gramaturas têm sua velocidade reduzida de 

20% a 30%, com relação às gramaturas mais baixas. Contudo, quan-

do utilizada a tecnologia de enzimas de re� no, frisou o palestrante, é 

possível aumentar a produção. “Quanto mais alta a gramatura, maior 

a possiblidade de ganho, sendo, ao � nal de 3% até 8%. Entre outros 

ganhos existe o aumento de SCT/RCT de 5% a 10% e o CMT de 10% a 

15%. Já quanto ao consumo de energia, os valores obtidos observados 

foram de 10 a 33%”, pontuou.

Também com altos índices de desempenho, na produção de tissue, 

a redução no uso de energia foi de 50% a partir do case apresenta-

do. “Muitas fábricas possuem dois re� nadores e conseguimos desligar 

um deles. Outra possibilidade é redução do uso de � bra longa. Com 

o aumento das características físicas devido às enzimas, elas passam 

a substituir o uso dessa � bra, representando um custo relativamente 

menor. Falcão completou, dizendo que foi observado também menor 

uso de raspa de crepe e redução de amido catiônico da ordem de 50%. 

Com a aproximação maior entre as � bras, ocorre a redução da per-

meância ao ar no papel. Tudo isso, porque no re� no enzimático não 

se elimina totalmente a parte mecânica. “Isso é muito característico 

quando introduzimos a enzima na polpa, fazendo uma trama mais 

densa e, consequente, por ser menos poroso e há um adensamento, ou 

seja, cai o bulk. Os engenheiros de produção e operadores devem ter 
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claro que é necessário fazer um balanço entre re� no enzimático e re� no 

mecânico. Chamamos de pré-re� no, pois é um agente diferente. Tem ca-

pacidade de re� no, pois retém menos água e isso deve ser considerado 

e deve ser introduzido de forma suave para que o pessoal de máquina 

consiga se adaptar às características que ela vai conferir à polpa, mas 

conscientes que ela � cará diferente”, explicou o palestrante.

Falcão explicou que a enzima é um produto químico de base biológica 

e para essa aplicação as enzimas celulases, baseada na endoglucanase, 

atuam sobre a parte amorfa da � bra, o que não agride a parte cristalina – 

local que confere as propriedades físicas da folha. Outra característica é a 

seletividade, pois atua só sobre a celulose, ou seja, se for misturada ao ami-

do não terá impacto nenhum e vice-versa. “Para o bom desempenho das 

enzimas, as condições de atuação de PH variam entre 4 a 8,3, sendo o ideal 

entre 7 e 7,5. A temperatura entre 45 e 48 e o tempo de contato, bastante 

importante: há de ter um tempo mínimo. A experiência nos mostra que são 

necessários cerca de 15 minutos”, detalhou. 

O pro� ssional passou ainda pelas regulamentações existentes para 

a utilização de enzimas aplicada s a outros usos, como branqueamen-

to, controle de pitch, desligni� cação, controle de stickies, conversão de 

amido, destintamento, boilout e controle microbiológico.     n

Ser associado ABTCP/Pessoa Jurídica é usufruir da possibilidade de realizar uma palestra em ambiente virtual anualmente, aproximando-se 

do seu público-chave. Conhecido como Webinar, é oferecido gratuitamente aos associados, que acessam a plataforma para assistir às pales-

tras de cunho informativo. “Para a ABB, essa é uma oportunidade excelente de apresentar as soluções e a visão da empresa para a digitali-

zação e a adoção de novas tecnologias para a indústria de papel e celulose, discutindo em alto nível com clientes e demais fornecedores do 

segmento”, a� rmou Marcos Hillal, responsável ABB por Automação e Digital para Process Industries na América do Sul.

A participação como Pessoa Física nos eventos técnicos da ABTCP também é diferenciada. Especialmente nas Comissões Técnicas (CTs), 

em que a participação é exclusiva para associados. Para André Kakehasi, o maior valor do conhecimento gerado pelas CTs é a credibilidade. 

“Há tempos havia um grande desa� o em se achar resposta para uma dúvida que poderíamos ter. Hoje, com rápido acesso às informações 

disponibilizadas pela internet, a maior di� culdade passou a ser em como con� ar nessa resposta. Como associado e membro de CT tenho 

a total certeza da responsabilidade e seriedade com que seus membros trabalham para trazer o que há de mais novo, atual, verdadeiro e 

aplicável ao mercado de celulose e papel brasileiro”, a� rmou. 

Outro ponto de destaque são as facilidades oferecidas pelas ABTCP nas CTs, como a participação virtual, e variedades de áreas (ao todo 

são oito Comissões Técnicas). Kakehasi diz que são diferenciais que atendem e incentivam a participação do pro� ssional, reduzindo custos, 

tempo desprendido e que tornaram as CTs mais assertivas. “Os pro� ssionais têm grande di� culdade em encontrar tempo para  participar de 

atividades extras, mesmo que elas tenham relação direta com suas atribuições. Além disso, como a quantidade de informações de diversas 

áreas é muito grande, quanto mais CTs existirem, mais focadas elas serão, logo, esses pro� ssionais conseguirão administrar o seu tempo 

em assuntos de seus interesses, de forma fácil e cômoda”, disse Kakehasi, reconhecendo o valor de ser um associado individual da ABTCP.    

Atenção: se você e a sua empresa não são associados ainda, associe-se já pelo site www.abtcp.org.br/associados e consulte nos submenus 

todas as vantagens disponíveis, descontos, entre outros benefícios para Pessoas Física e Jurídica!

NORMAS TÉCNICAS

COMISSÃO DE ESTUDOS PARA PAPÉIS PARA FINS SANITÁRIOS - TISSUE (ABNT/CB-029 CE 029:002.007)

A Comissão de Estudos (CE) para Papéis para Fins Sanitários – Tissue (ABNT/CB-029 CE 029:002.007) teve sua primeira reunião virtual 

realizada no dia 16 de maio último. Sob a coordenação de Silvana Bove Pozzi, da Manikraft, participaram da reunião e revisão das normas: 

Daiane Pinheiro da Silva (Astória Papéis), José Mario Rossi (Braswell), Rodinei de Carvalho (Damapel), Patricia Kaji Yasumura Sasaki (IPT), 

Anderson Matochi (Kimberly- Clark), Lenice Tereza Gulart (Kimberly-Clark),  Tatiane Azevedo Ferreira da Cunha (Kimberly-Clark), Miguel A. 

Kolodziejski (Sepac) e Valéria Rosicléia Borges (Sepac).

Normas revisadas: 

ABNT NBR 15134 – Papel e produto de papel para � ns sanitários – Métodos de ensaio

ABNT NBR 15464-4 – Produtos de papel para � ns sanitários Parte 4: Guardanapo de papel folha dupla – Classi� cação

ABNT NBR 15464-6 – Produtos de papel para � ns sanitários Parte 6: Lenço de papel folha dupla – Classi� cação

ABNT NBR 15464-8 – Produtos de papel para � ns sanitários Parte 8: Toalha de papel folha dupla interfolhada institucional – Classi� cação

ABTCP – BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS 


