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Por Caroline Martin
Especial para O Papel

ABTCP/Guilherme Balconi

ABTCP-CIADICYP 2018 ressalta
importância de articulação conjunta
Transformações em curso reforçam necessidade do setor estar em linha
com as tendências que devem se fortalecer no futuro

O

51.º Congresso e Exposição Internacional ABTCP-CIADICYP
2018, que ocorreu no final de outubro último, no Transamérica Expo Center, em São Paulo-SP, reuniu executivos e profissionais da indústria de celulose e papel para

lançar um olhar atento às tendências que vêm pautando o setor
atualmente e que serão determinantes para promover a sua competitividade futura. Apresentando o tema central do congresso, “Além
da 4.ª Revolução Industrial: conexões humanizadas entre design,
inovação, tecnologia e cultura”, Darcio Berni, diretor executivo da
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), informou, durante a Sessão de Abertura do evento que, neste ano, a
ABTCP se uniu à Rede Ibero-Americana de Docência e Investigação
em Celulose e Papel (RIADICYP) para promover o 51.º Congresso
Internacional de Celulose e Papel conjuntamente ao 10.º Congresso
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Berni informou que, este ano, a ABTCP se uniu à RIADICYP para promover o
51.º Congresso Internacional de Celulose e Papel conjuntamente ao 10.º Congresso
Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel
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Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel
(CIADICYP), com o intuito de elevar a qualidade, o impacto e o caráter inovador das sessões técnicas, bem
como o contato dos congressistas com o que há de
estado da arte no âmbito de seus projetos de Pesquisa e Desenvolvimento.
Ari Medeiros, presidente do Conselho Executivo da
ABTCP e diretor industrial da Veracel, ressaltou a importância deste encontro promovido anualmente pela
associação e reconhecido como o maior evento do
setor na América Latina. “A ABTCP está vivendo um
novo ciclo, desde que completou o seu cinquentená-

Medeiros: “Sempre
fomos, e desejamos
continuar sendo
pelas próximas
décadas, o ponto
de encontro para
compartilhamento
de informações,
sinergias e
networking“

rio, no ano passado. Estamos praticando uma gestão
preocupada em fortalecer o protagonismo técnico da
entidade no setor. Sempre fomos e desejamos continuar sendo, pelas próximas décadas, o ponto de encontro para compartilhamento de informações, sinergias
e networking. O congresso anual é o local onde tudo
acontece. A representatividade do evento ganha ainda

reorganização do setor produtivo, além de permitir re-

mais relevância neste momento de transformação da

conhecer novas lideranças a serem observadas ou até

indústria”, justificou.

mesmo incorporadas às empresas em curto ou médio

Entre os planos estratégicos da ABTCP para os próxi-

prazos. “Para setores como o de papel e celulose, em

mos anos, Medeiros citou a Rede de Inovação, plataforma

que a tecnologia avança rapidamente em nível mun-

organizada pela associação em prol do desenvolvimento

dial, a manutenção desses fóruns de discussão torna-se

prático de projetos colaborativos relacionados à inovação.

ainda mais essencial. No entanto, devemos aprender

“Este trabalho já vem sendo elaborado há alguns anos

a reorganizar os nossos eventos, tornando-os mais

e tomou um ritmo mais acelerado ao longo dos últimos

atraentes, dinâmicos e interativos, menos dependentes

meses. Lançamos o produto oficialmente durante o AB-

de apresentações orais meramente descritivas”, pon-

TCP-CIADICYP 2018, apresentando aos profissionais do

derou, sugerindo o fomento de atividades que promo-

setor todas as possibilidades que a indústria terá a partir

vam a interação entre os congressistas.

desse intermédio da ABTCP”, contextualizou o presidente

Na visão de Ramos,
eventos presenciais
oferecem a possibilidade
de um diálogo aberto em
torno de pontos focais,
particularmente aqueles
que apontem a momentos
de transição efetiva e
reorganização do setor
produtivo

do Conselho Executivo da associação. (Para saber mais
detalhes sobre a Rede de Inovação e as demais pautas
relacionadas ao tema discutidas no evento, leia o Especial
Inovação, nesta edição da O Papel).
“A realização de congressos técnicos jamais será
plenamente substituída por outras formas de divulgação técnica ou científica, dadas a alta credibilidade do
contato presencial e a troca dinâmica de informações
e contatos que é proporcionada”, concordou Luiz Ramos, professor titular do Departamento de Química da
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e presidente do
10.º CIADICYP. Ele ressaltou que eventos presenciais
também oferecem a possibilidade de um diálogo aberto em torno de pontos focais, particularmente aqueles
que apontem para momentos de transição efetiva e

Novembro/November 2018 - Revista O Papel

37

REPORTAGEM DE CAPA ESPECIAL

produtivo possam fazer com que a bioeconomia assuma um papel de protagonista nos próximos anos,
auxiliando associações setoriais de todo o mundo a
atender às expectativas de qualidade, produtividade
e sustentabilidade da sociedade moderna. Não podemos imaginar essa velocidade de indução do processo
de avaliação do estado da arte e de reflexão sobre os
rumos que o setor produtivo tomará diante das novas exigências do mercado sem a cooperação próxima
entre essas associações”, completou o presidente do
10.º CIADICYP.
Também presente no evento, Juan Carlos Villar Gutiérrez, presidente da RIADICYP, associação iberoamericana marcadamente acadêmica, de rede aberta, que
tem o objetivo de semear e promover o relacionamento entre pesquisadores, engenheiros industriais e ges"É sempre benéfico a
indústria estar a par dos
trabalhos que a academia
vem realizando, inclusive
para dar andamento às
descobertas que têm
viabilidade econômica”,
afirmou o presidente
da RIADICYP

Vieira ressaltou que a
demanda por conhecimento
e a diversidade de
aspectos com que ele se
apresenta exigem não só
especialização, mas também
a divisão de esforços para
a obtenção do melhor da
tecnologia e o alcance das
melhores oportunidades

O esforço conjunto de entidades congêneres foi

tores iberoamericanos e de outros países que atuem

mais um aspecto positivo evidenciado por Ramos.

nas áreas de materiais lignocelulósicos, celulose, papel

“Associações e entidades congêneres usufruem de re-

e fibras recicladas, disse considerar esses encontros do

des de contatos e de mapas atualizados das necessi-

setor essenciais para a atualização dos profissionais a

dades setoriais que são essenciais à organização e ao

respeito dos últimos avanços e conceitos desvendados

direcionamento de eventos relevantes”, definiu. “Foi

pelo setor acadêmico. “É sempre benéfico à indústria

com essa sinergia que a ABTCP percebeu o advento

estar a par dos trabalhos que a academia vem reali-

das biorrefinarias, bem como a vinda da Industria 4.0

zando, inclusive para dar andamento às descobertas

e da bioeconomia como transformações importantes

que têm viabilidade econômica”, afirmou, frisando

para o setor, e vem preparando os seus membros por

que colocar a inovação em prática é um dos objetivos

meio de congressos e publicações na revista O Papel”,

comuns dos diferentes atores que formam o setor.

citou o trabalho da ABTCP como exemplo. “Organi-

Gutiérrez salientou que essa integração entre aca-

zamos este evento para que as ações e a integração

demia e indústria sempre foi importante, mas, neste

promovidas pelo encontro entre a academia e o setor

período de transição, marcado por uma série de transformações que levarão à consolidação da bioeconomia, a torna ainda mais indispensável. «A exemplo do
que as pesquisas realizadas em diversos países europeus vêm demostrando, a indústria de base florestal
tem um enorme potencial de diversificação e tende
a ganhar espaço diante da necessidade de substituição de produtos de origem fóssil”, constatou ele, com
base nos desdobramentos que acompanha na Europa.
Germano Vieira, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais
(IPEF), ressaltou que a demanda por conhecimento e
a diversidade de aspectos com que ele se apresenta
exigem não só especialização, mas também a divisão
de esforços para a obtenção do melhor da tecnologia e o alcance das melhores oportunidades. “Para
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chegar mais rápido a este objetivo, cada entidade de
pesquisa deve procurar a complementação de conhecimento com as demais instituições”, disse sobre a
necessidade de atuação conjunta. O IPEF é uma instituição que atende a mais de 50 empresas de base
florestal, sendo que dessas, 20 são suas mantenedoras associadas, além dos laços com várias entidades
de pesquisa do mundo inteiro – entre elas, CIRAD, da
Franca, CSU, nos Estados Unidos, INTA, na Argentina,
NIBIO, na Noruega, e FABI, na África do Sul. São mais
de 320 profissionais atuando diretamente em 150
projetos de pesquisa.
Horácio Lafer Piva, presidente do Conselho Deliberativo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) e
presidente do Conselho de Administração da Klabin,

Considerando o potencial tecnológico e o potencial

elogiou o empenho das empresas do setor para en-

específico da indústria de base florestal, Piva disse

frentar os desafios envolvidos nos âmbitos alheios a

vislumbrar crescimento, mais espaço internacional

elas. “Nos últimos anos, presenciamos diversos altos

e produtividade no limite físico. Novos usos e novos

e baixos da economia. Embora tenham sido períodos

materiais também compõem a lista de médio e lon-

difíceis, as empresas têm se mantido competitivas da

go prazos que ele prospecta para o setor. “Hoje, não

porta da fábrica para dentro. Podemos ver uma série

obstante as dificuldades do Brasil, vejo o setor como

de ganhos em eficiência operacional”, pontuou. “Isso

um dos mais bem aparelhados do País, seja em inte-

me faz olhar o novo ciclo que está pela frente com

ligência embarcada, seja em potencial de adequação.

certa preocupação, mas, ao mesmo tempo, com muito

Vejo uma compreensão muito maior do caráter de

otimismo. A mobilização da sociedade pode represen-

sustentabilidade pelas novas gerações e, talvez, mais

tar um fator positivo na busca pela solução de garga-

consolidação”, apontou o presidente do Conselho De-

los que ainda nos impedem de avançar”, adicionou

liberativo da IBÁ.

“Por melhor que seja
nosso agronegócio,
trabalhemos para agregar
valor a ele, façamos dele
o insumo para a Indústria
4.0”, incentivou Piva

sobre o contexto atual.
Piva alertou, contudo, que o Brasil não pode ficar
descolado do que ocorre no mundo desenvolvido em
termos de tecnologia, embora os nossos gargalos internos nos conduzam a este risco. “Num mundo de
velocidade crescente, onde a Indústria 4.0 já está implementada, contamos nos dedos as empresas brasileiras que a ela aderem. E não porque não querem,
mas porque não conseguem”, constatou. “Precisamos
de mais integração, de uma agenda consistente de
P&D, de criação de habilidades para a pesquisa, com
menos burocracia, de aliança e alinhamento com o
poder público, de garantias jurídicas e equidade tributária com nossos parceiros e concorrentes no mundo.
Por melhor que seja nosso agronegócio, trabalhemos
para agregar valor a ele, façamos dele o insumo para
a Indústria 4.0”, ponderou, incentivando a atuação
conjunta, reforçando a urgência do prazo.

Razzolini destacou o
enfoque a temas em
alta, como a tendência
de formação de clusters
e os desdobramentos da
Indústria 4.0
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Destaque na programação
técnica, a estudante Mayara
Felix Santana, da UFV, recebeu
um prêmio pelo trabalho Estudo
do pré-tratamento e do tempo
de hidrólise na produção de
nanocristais de celulose

Para Francisco Razzolini, presidente do 51.º Congresso

de 400 inscritos, 141 trabalhos técnicos apresentados

ABTCP, vice-presidente do Conselho Executivo da ABTCP

e 25 keynotes speakers de diferentes nacionalidades,

e diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabili-

distribuídos ao longo dos três dias de evento. “Mesmo

dade e Negócio Celulose da Klabin, a atualização sobre o

em meio ao cenário conturbado, com uma realidade

que tem sido realizado por cada ator que forma a indús-

econômica desfavorável e uma polarização política e

tria de celulose e papel, sejam universidades, centros de

social que gera incertezas, o congresso conseguiu se

pesquisa ou empresas, em prol de melhorias de processo

firmar, atraindo um público expressivo para trocar ex-

e inovação, contribui fortemente com a evolução do setor,

periências e discutir sobre temas que marcam a nossa

promovendo incrementos em diferentes âmbitos. “A AB-

indústria”, comentou o presidente do 51.º Congresso

TCP exerce um papel importante ao unir todos esses elos

ABTCP, fazendo um balanço positivo.

em um cenário de grandes desafios, como o atual. A As-

Destaque na programação técnica, a estudante

sociação vem dando enfoque à formação de profissionais

Mayara Felix Santana, da Universidade Federal de

e à disseminação de novas tecnologias, o que é essencial

Viçosa (UFV), recebeu um prêmio pelo trabalho Estudo

para essa fase de conhecimento em expansão”, disse,

do pré-tratamento e do tempo de hidrólise na produção

exemplificando algumas frentes de trabalho da ABTCP.

de nanocristais de celulose. Conforme avaliação de um

Falando sobre a programação do ABTCP-CIADICYP

júri técnico formado pela ABTCP, o trabalho destacou-

2018, Razzolini destacou os temas em alta, como a

se como o melhor pontuado deste ano, na categoria

tendência de formação de clusters e os desdobramen-

Estudante. (Confira mais detalhes sobre o trabalho

tos da Indústria 4.0. Ele ainda elogiou a soma de cerca

premiado e a trajetória de Mayara no Perfil Estudante).
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Palestras magnas marcam início do ABTCP-CIADICYP 2018

Stuart: "A emergente cadeia
de valor da bioeconomia
envolve a exploração
sustentável de biomateriais
renováveis e adiciona
valor a esses por meio
da implantação de novas
tecnologias inovadoras"

O

público presente na Sessão de Abertura do evento pôde

cadeia de valor da bioeconomia envolve a exploração sustentável

acompanhar as apresentações de Paul Stuart, consultor

de biomateriais renováveis e adiciona valor a esses por meio da

principal da EnVertis e professor do Departamento de

implantação de novas tecnologias inovadoras. Embora os retornos

Engenharia Química da Escola Politécnica de Montreal,

venham a ser consideráveis para as empresas que forem bem-suce-

no Canadá, e Daniel Moczydlower, diretor de Desenvolvimento Tec-

didas no estabelecimento dessas cadeias de valor, vários obstáculos

nológico da Embraer.

terão de ser enfrentados ao longo do caminho, entre eles, proprie-

Stuart abordou os resultados de uma série de workshops sobre

dades variáveis e heterogêneas de matérias-primas, novas técnicas

bioeconomia realizados no Canadá, que reuniram o setor de produ-

de colheita e entrega, inovações que surgem continuamente com

tos florestais, empresas de processamento e distribuição, desenvol-

potencial para causar disrupção, riscos tecnológicos variáveis e no-

vedores de tecnologia e líderes estratégicos, com intuito de discutir

vas funcionalidades para os bioprodutos. Os gargalos apontados,

os gargalos envolvidos na consolidação da bioeconomia e identificar

contudo, têm soluções que podem ser tratadas de maneira eficaz

possíveis soluções. Ele ressaltou que a diversidade dos participantes

por especialistas que fornecem serviços baseados em cluster, o que

e das prioridades apontadas nos workshops, além da diversidade de

representa uma importante oportunidade.”

opiniões a respeito da bioeconomia, são aspectos a serem destacados na compilação.

Na visão de Stuart, os diversos exemplos de cluster voltados à
bioeconomia iniciados na Europa e, mais recentemente, no Canadá,

Ainda com base nas informações levantadas nos workshops, o

podem incentivar o Brasil a seguir por esta trilha. “O Brasil tem

professor da Escola Politécnica de Montreal detalhou a ideia de cria-

como se mobilizar para criar um cluster de bioeconomia que ajude

ção de um “cluster de bioeconomia distribuído”, descrevendo o pa-

a criar vantagem competitiva de longo prazo para o setor de pro-

pel que tal iniciativa poderia desempenhar para acelerar a bioeco-

dutos florestais e setores vinculados?”, questionou. “Tanto o setor

nomia. Stuart descreveu o escopo dos serviços que o cluster poderia

florestal como a bioeconomia são importantes para o Brasil. Tenho

propiciar para ajudar a desenvolver cadeias de valor. “A emergente

esperança de que algumas das ideias apresentadas possam captar a
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Com experiência pregressa no setor de
celulose e papel, o diretor de Desenvolvimento
Tecnológico da Embraer avaliou que a indústria
de base florestal tem potencial para manter a
posição de destaque no mercado global

imaginação dos profissionais do setor e associados da ABTCP e re-

estão por vir é só a primeira delas. Na média da indústria brasileira,

sultar em uma iniciativa positiva. Seja qual for a forma que o cluster

há muito trabalho pela frente, incluindo investimentos e adequação

bioeconômico assuma no Brasil, certamente será exclusivo para o

profissional, para que a gente possa dizer que está preparado a dar

País, considerando que o setor florestal tem um histórico de traçar

este salto”, ponderou.

seus próprios caminhos. Conhecendo alguns dos talentosos líderes

Entre os gargalos envolvidos nesta transição, Moczydlower des-

do setor brasileiro, tenho plena convicção de que as empresas de

tacou o entendimento sobre o processo pertinente a cada atividade

produtos florestais do Brasil continuarão a crescer e prosperar, ti-

industrial e como este pode ser impactado pelas tendências tecnoló-

rando proveito das matérias-primas fundamentais, conforme o setor

gicas. “Só a partir dessas constatações, é possível definir quais são

muda de maneira significativa”, vislumbrou, incentivando o início

as prioridades de investimento de um setor. Não tem receita pronta.

do trabalho conjunto.

Cada indústria deve identificar as suas demandas, as suas priori-

Em sua palestra, Moczydlower, diretor de Desenvolvimento Tec-

dades e traçar as estratégias para buscar as tecnologias úteis para

nológico da Embraer, revelou como a empresa do setor aeroespacial

alavancar a competitividade de suas operações”, esclareceu. “A tec-

vem adotando conceitos da Indústria 4.0 e citou exemplos de prá-

nologia é uma ferramenta para conquistar melhorias, mas o time de

ticas que podem ser bem-sucedidas também em outros segmentos

profissionais que atua no processo é o verdadeiro responsável pela

industriais. “Estamos inseridos em um contexto de amplas e inúme-

aplicação prática dela”, completou.

ras alterações, a exemplo das mudanças demográficas e climáticas,

Com experiência pregressa no setor de celulose e papel, o diretor

e das transformações acarretadas pela conectividade. Considerando

de Desenvolvimento Tecnológico da Embraer avaliou que a indústria

que a indústria é fator fundamental à competitividade de um país, é

de base florestal tem potencial para manter a posição de destaque

fundamental adequar o papel da manufatura em todo esse contexto

no mercado global. “Trata-se de um setor com um histórico de atua-

de transformação”, pontuou.

ção e evolução muito sólido, que está atento a todas as possibilida-

Ele disse acreditar que a indústria nacional como um todo vem

des desta nova revolução. Escolhendo corretamente as prioridades

apresentando uma consciência mais concreta sobre esse cenário

em termos de investimento e tecnologia, o Brasil tem tudo para não

transitório. “Mas a etapa de conscientização sobre as mudanças que

só manter, mas expandir a sua relevância no cenário internacional.”
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Conheça os 10 trabalhos mais
bem pontuados deste ano

D

edicados ao objetivo comum de contribuir
com o desenvolvimento técnico do setor,
sob o enfoque dos desdobramentos da
4.ª Revolução Industrial, profissionais das

diferentes áreas que formam a indústria de base florestal apresentaram os resultados dos trabalhos que
realizaram recentemente e que apontaram resultados
em prol do fortalecimento da sua competitividade.
Confira os detalhes dos 10 artigos técnicos melhores
pontuados pelo Comitê Científico da ABTCP.

Celulose e Papel
Viridiane Vianna, especialista de Processos Sênior
da Andritz, apresentou uma análise do perfil de shives
e areia na área de depuração da linha de fibras. Ela
contou que o trabalho é fruto de uma parceria entre a
Andritz e a Eldorado, que teve início em 2013. “Esse
é o terceiro de uma série de estudos que realizamos

Viridiane apresentou
uma análise do perfil
de shives e areia na
área de depuração
da linha de fibras

sobre depuração. Como as fábricas modernas de celulose de eucalipto estão atingindo capacidades cada
vez maiores, é crescente o desafio de obter polpa de
alta qualidade. Assim, existe a necessidade de enten-

Ela reforçou que o tema do trabalho atende às áre-

der mais profundamente o comportamento de shives e

as de Inovação e Tecnologia, uma vez que a Eldorado

areia no processo”, contextualizou sobre a iniciativa.

destaca-se como uma das maiores produtoras mun-

Em conjunto, as empresas definiram qual seria o

diais de celulose e reúne em sua linha de fibras os

plano de amostras e os dados necessários para coleta,

conceitos mais modernos de tecnologia implantados,

além de fazerem as análises dos dados e do processo,

seguindo o modelo Andritz de solução. “A redução de

conforme relatou Viridiane. “Enquanto a Eldorado rea-

shives, quando tratados na área da depuração, implica

lizou a coleta de amostras, análise de teor de shives e

em menor consumo de químicos no branqueamento

de areia em seu laboratório, a Andritz se responsabili-

e, assim, em redução de custos de operação, além de

zou pelo estudo do perfil da granulometria da areia de

manter a qualidade do produto final, o que é um dife-

alguns pontos do processo”, detalhou ela.

rencial significativo para as fábricas com grande capa-

Ainda de acordo com a especialista de Processos

cidade de produção”, pontuou Viridiane, ressaltando

Sênior da Andritz, o objetivo de dar continuidade à in-

que os conceitos já estão sendo colocados em prática

vestigação sobre o processo de depuração e fazer uma

atualmente. Apesar do baixo teor de shives na polpa,

comparação com os resultados dos estudos anteriores

o desafio ainda entra em cena como uma restrição

foi atingido com sucesso. “Os resultados foram muito

para a operação da fábrica. A areia de granulometria

importantes, pois corroboram com o que já havia sido

muito fina (menor do que a encontrada normalmente

analisado e trazem um panorama do perfil de shives e

em outras referências) é mais um ponto ao qual as

areia do processo.”

empresas atentam no processo de melhoria contínua.
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CELULOSE
O aumento da produção e a eficiência operacional

descarga dos picadores”, lembrou Santiago. “Após

na área de preparo de cavacos, a partir do desenvolvi-

quase três meses de estudo, chegamos à configura-

mento de um novo controle de picagem, era o enfoque

ção que consideramos ideal, reduzindo drasticamente

do trabalho realizado por Sandro Barbosa Santiago,

o número de paradas do sistema e conquistando um

coordenador de Preparação de Madeira da Eldorado.

grande aumento da estabilidade operacional”, infor-

O autor contou que a iniciativa surgiu a partir de uma

mou sobre o resultado.

demanda cada vez maior por produção de celulose.

A equipe ainda registrou ganhos significativos em

“Todas as nossas áreas operacionais são constante-

outros indicadores, como eficiência, média diária de

mente estimuladas a apresentar soluções para o au-

produção e MSR (Produção Máxima Sustentável). “O

mento da eficiência e disponibilidade operacional da

trabalho traz conceitos inovadores na lógica empre-

fábrica. Quando essas soluções se mostram viáveis,

gada para o controle de velocidade das mesas de re-

são colocadas em prática”, relatou. “Analisando os

cepção de toras, considerando alguns parâmetros do

dados históricos, verificamos que as paradas por inter-

processo, como altura do feixe de madeira, set point

travamento lógico de processo ocorriam em momentos

de produção, corrente (amperagem) dos picadores e

de pico de produção da área. Apesar da retomada da

torque da rosca após o picador. A partir do momento

produção nestes casos ser rápida, identificamos que, a

em que algum desses parâmetros sofre alteração, a

longo prazo, as ocorrências de tais paradas eram gar-

velocidade das mesas é alterada para manter a linha

galos para o aumento de produção e produtividade da

em operação pelo maior tempo possível, evitando

área”, adicionou sobre a importância do trabalho.

paradas”, detalhou Santiago, mostrando que o tema

A partir da constatação inicial, uma equipe multi-

está bastante relacionado à Inovação e Tecnologia e

disciplinar foi envolvida no estudo para avaliar todo

que as áreas estão entre as prioridades da Eldorado.

o processo de preparação de cavacos. “A avaliação foi

“Temos uma equipe multidisciplinar extremamente

bastante detalhada no transmissor de nível do silo de

engajada que, somada à tecnologia disponível atu-

cavacos, posicionado na caixa dosadora da rosca de

almente, é fundamental para o sucesso do negócio.”
Santiago disse acreditar que a indústria vive uma
nova fase, incluindo a área de cavacos, que vem deixando de ser apenas instrumentada. “A criação de novos controles de processo é um divisor de águas para
esta área e nossa expectativa é que, em um futuro
próximo, tais controles se integrem às demais variáveis, permitindo que tenhamos processos muito mais
autônomos. Todo desenvolvimento apresentado neste
trabalho está sendo aplicado na fábrica da Eldorado,
com resultados extremamente positivos”, revelou,
adicionando que o sistema está em funcionamento
desde agosto de 2017 e já faz parte da rotina operacional da área de Preparo de Cavacos da Eldorado.
Riku Kopra, cientista de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do FiberLaboratory, da Universidade de

Santiago deu enfoque ao
aumento da produção e
a eficiência operacional
na área de preparo de
cavacos, a partir do
desenvolvimento de um
novo controle de picagem
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Ciências Aplicadas do Sudeste da Finlândia, discorreu
sobre um refratômetro portátil para medição de sólidos totais dissolvidos (TDS) em fábricas de celulose.
Ele informou que a lavagem de polpa marrom foi um
tema popular nas décadas de 1980 e 1990. “Entretan-
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to, melhorar a eficiência da lavagem não tem sido uma
prioridade e ela não tem sido medida, exceto quanto
à quantidade de água e à condutividade do material
filtrado”, constatou. No momento, contudo, há um interesse renovado no setor de celulose sobre a lavagem
de polpa marrom e sobre o controle do processo de
lavagem em tempo real, já que esse aspecto tem efeito direto no meio ambiente, na qualidade do produto
final e nos custos relacionados ao consumo de energia
e de produtos químicos. Além disso, pontuou Kopra,
mudanças na legislação estão dando maior apoio às
fontes de energia renováveis.
Diante deste cenário, Kopra e equipe estudaram
a utilização da medição de TDS durante cerca de 10
anos, usando um refratômetro de processo em linha,

Kopra discorreu sobre
um refratômetro portátil
para medição de sólidos
totais dissolvidos (TDS) em
fábricas de celulose

para medir a perda na lavagem, como o material
dissolvido total. Segundo ele, os resultados positivos criaram uma nova demanda por um dispositivo
portátil similar, especialmente para pesquisar problemas nas lavadoras. “O dispositivo portátil utiliza o

as amostras de COD são testadas em laboratório e os

mesmo princípio TDS e permite rápida amostragem e

resultados dos testes ficam disponíveis no dia seguin-

análise fora da linha”, esclarecendo, destacando que

te. O refratômetro portátil forneceu resultados de me-

qualquer otimização da lavagem é importante, pois

dição de TDS meia hora depois da coleta de amostras,

apresenta um efeito forte e direto na lucratividade,

permitindo que os operadores alterassem e otimizas-

eficiência energética e qualidade do produto final das

sem os parâmetros de operação da lavadora bem mais

plantas de papel.

rapidamente. Isso terá um efeito direto na lucrativida-

A configuração do estudo incluiu a análise de
amostras fora da linha de suspensões de polpa e cor-

de da linha de fibras”, comparou os métodos e listou
as vantagens do refratômetro portátil.

rentes de licor em um laboratório e em linhas de la-

O autor informou que o trabalho consistente e de

vagem de polpa marrom de duas plantas de celulose

longo prazo fez as medições de TDS se tornarem um mé-

diferentes. Enquanto uma planta de celulose utilizou

todo industrial real, particularmente nas plantas de celu-

os resultados para otimizar e desenvolver a lavagem

lose finlandesas. “O mesmo método também já foi ado-

por difusão, os resultados de outra revelaram infor-

tado por institutos de pesquisa, bem como pela Andritz,

mações sobre a operação de uma lavadora indivi-

em conjunto com pesquisas de eficiência de lavadoras”,

dual de deslocamento por cilindro. Os resultados da

completou Kopra. “Embora tenhamos pesquisado e de-

medição do Total de Sólidos Dissolvidos (TDS) foram

senvolvido essa tecnologia de medição nos últimos 10

comparados com os resultados da análise de Deman-

anos em estreita cooperação com plantas de celulose e

da Química de Oxigênio (COD). Os experimentos nas

de termos sido capazes de demonstrar, por meio da pes-

plantas foram de alguns dias, com um período de es-

quisa, os grandes benefícios e vantagens que essa nova

tudo em campo intensivo.

tecnologia de medição oferece, está levando certo tem-

Ainda de acordo com Kopra, os resultados obtidos

po para as empresas adotarem essa nova tecnologia, já

com um refratômetro portátil apresentaram excelente

disponível comercialmente”, comentou sobre o gargalo

correlação com o padrão de laboratório e boa corre-

que requer mudança de mentalidade do setor para ser

lação com a análise de COD. “O método de medição

solucionado. “O avanço tecnológico já foi obtido. Além

por refratômetro foi preciso e repetitivo. Tipicamente,

disso, a importância da eficiência da lavagem é melhor
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principais, bem como as modificações que são possíveis de ser feitas”, apontou o autor.
Na prática, contou Domingues, o artigo foi escrito
com bases em resultados e testes realizados ao longo
dos últimos anos em diversas fábricas no Brasil e também no exterior. “O principal resultado encontrado foi
com relação ao aumento da alvura da descarga do digestor a partir da alteração das condições reacionais
de uma parte do digestor”, revelou, destacando que o
aspecto inovador surge justamente do fato de que
normalmente não se dá atenção à alvura de descarga
do digestor, o que tem um impacto significativo no
consumo de químicos do branqueamento.

Domingues abordou
detalhes do artigo
que produziu sobre
CompactCooking™,
devido à literatura
técnico-científica
disponível sobre
esta tecnologia

A proposta do trabalho realizado por Domingues
era promover informações a respeito de uma tecnologia de cozimento vigente ainda pouco disseminada no
setor. “Atualmente, existem dois fornecedores de tecnologia de cozimento, sendo que eles baseiam suas
compreendida quando as plantas buscam obter um

respectivas tecnologias em princípios técnico-teóricos

desempenho eficiente em termos de energia e produtos

distintos. Sob este cenário, qualquer estudo que au-

finais de alta qualidade”, concluiu Kopra.

mente a base de conhecimento de uma tecnologia em

André Domingues, engenheiro especialista de Pro-

si promoverá a melhoria contínua de seu produto, au-

cesso da Valmet, apresentou detalhes do artigo que

mentando a pressão no outro fornecedor para buscar

produziu sobre CompactCooking™. Ele contou que a

o mesmo nível de melhoria”, justificou ele.

ideia surgiu da percepção de que há pouca literatu-

Ainda de acordo com Domingues, não existem im-

ra técnico-científica disponível sobre esta tecnologia.

peditivos diretos para a implantação prática dos re-

“Em visita a fábricas – e até mesmo em congressos

sultados encontrados no estudo. Contudo, um estudo

– foi possível notar que poucas pessoas realmente co-

teórico-laboratorial é necessário para entender exa-

nhecem por completo seus aspectos e características

tamente sob quais bases teóricas o que é observado
industrialmente reside. “Isto é importante para consolidar previamente quais processos se beneficiam com
tais modificações, bem como abrir caminho para que
futuramente outros artigos versem sobre este tema,
aumentando assim a base de conhecimento sobre
esta tecnologia no médio prazo.”

PAPEL
Talita Mendes Dultra, especialista de Aplicação da
Kemira, apresentou um programa de proteção de amido para aumento de sustentabilidade e produtividade em máquinas de papel. Idealizada pelo cientista
Talita apresentou um
programa de proteção
de amido para aumento
de sustentabilidade
e produtividade em
máquinas de papel
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Jaakko Ekman, a inovação surgiu da necessidade de
tratar a degradação do amido no processo fabril, problema relevante na maioria das fábricas que utilizam
alguma forma de reciclagem de fibras (desde aparas
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até refugo próprio). “Esta degradação resulta em per-

deve ser retido às fibras de forma apropriada por meio

da de matéria-prima, assim como em outros impac-

de um sistema de retenção adequado. “Os desafios

tos, como elevação na Demanda Química de Oxigênio

na implementação correta do programa passam por

(DQO) da linha de efluentes e queda no pH do pro-

ajustes no sistema de retenção e adequação do aspec-

cesso por atividade microbiológica”, esclareceu Talita.

to microbiológico do processo produtivo”, citou ela.

De acordo com a especialista de Aplicação da Kemira, os estudos foram iniciados em laboratório, com

RECUPERAÇÃO E ENERGIA

o uso de amostras reais do processo de fabricação de

Depois de uma ocorrência de vazamento no supe-

papel. “Focamos nos métodos relacionados à degra-

raquecedor da caldeira de recuperação da fábrica da

dação do amido, por meio da quantificação de ami-

Eldorado, em 2015, Roberto Villarroel, da área de Pro-

do dissolvido na amostra e da retenção deste amido

cesso e Tecnologia da companhia, e equipe dedicaram-

ali presente. Essas etapas laboratoriais levaram dois

-se a traçar um perfil transversal das temperaturas dos

anos, com posterior interface na aplicação prática, em

superaquecedores para usá-lo como ferramenta de

parceria com clientes da Kemira. Ao longo dos anos

avaliação da condição operacional do equipamento.

seguintes, o conceito tem sido aprimorado de forma
contínua”, detalhou ela.

“A caldeira da Eldorado é uma caldeira de grande
porte e se destacava como uma das maiores fabricadas

Entre os resultados encontrados, Talita citou a des-

na época em que entrou em operação, em 2012. Era de

coberta de que, por meio da adição do aditivo inibidor

se esperar que o aprendizado de novos critérios opera-

da enzima amilase, a degradação do amido é preve-

cionais deveriam ser considerados para seus níveis de

nida de forma muito mais eficiente do que por meio

capacidade, mas, desde o início, pudemos observar que

do tratamento com biocidas apenas. “Este inibidor de

esta não seria uma limitação para atingir níveis de es-

amilase pode trazer resultados tanto no caso de ser

tabilidade e eficiência de nível mundial. Por outro lado,

adicionado sozinho quanto no caso de já ocorrer adi-

observamos que nesta classe de caldeira as variações

ção de biocidas no processo. Resumidamente, o que

nas condições da combustão de um lado da fornalha

ocorre é que o biocida elimina as bactérias, mas as en-

tem menos influência nas condições do outro lado, se

zimas amilase, já produzidas por elas, continuam atu-

comparado a caldeiras menores, o que pode ser enten-

ando no processo e quebrando as cadeias de amido.
Por isso o inibidor de amilase é tão eficiente: ele anula
o efeito das enzimas amilase ali presentes”, explicou.
Talita ressaltou que a iniciativa de desenvolver uma
solução para o controle das enzimas amilase de origem microbiológica no processo de produção de papel
é inédita entre fornecedores de químicos e desponta
como uma inovação de processo. Ela frisou que, reduzindo a degradação do amido pelas enzimas amilase
que permanecem recirculando no processo, reduz-se a
necessidade de reposição do amido, reduzindo a sua
dosagem e colaborando no aspecto de sustentabilidade, o que confere colaboração nos aspectos econômico e ambiental.
Ainda segundo a contextualização de Talita, os
conceitos já estão sendo colocados em prática, com
vários casos de sucesso na Europa. Para que seja aplicado com sucesso, no entanto, não apenas o amido
deve ser protegido com o inibidor de amilase, como

Depois de uma ocorrência
de vazamento no
superaquecedor da
caldeira de recuperação
da fábrica da Eldorado,
em 2015, Villarroel e
equipe dedicaram-se a
traçar um perfil transversal
das temperaturas dos
superaquecedores
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condições de simetria da combustão e da forma visual
que o perfil de simetria é apresentado, que facilita a
correlação em função do restante das condições operacionais e de forma mais simples que nas rotinas convencionais. Segundo o autor do trabalho, o principal
resultado foi comprovar que caldeiras de grande porte
comportam-se como duas caldeiras geminadas. “Obrigatoriamente, todos os monitoramentos e recursos estão disponíveis nos dois lados da caldeira”, pontuou.
“O impacto das diferenças das condições da combustão na fornalha de um lado em relação ao outro
é maior quanto maior o porte da caldeira. Por outro
lado, quanto maior a caldeira, mais fácil de identificar
estas diferenças de simetria. O que poderia ser uma
A adoção de um processo
oxidativo avançado para
o tratamento de efluente
de fábricas de celulose foi
o trabalho desenvolvido
por Manoela

limitação é, na verdade, um ótimo recurso disponível,
já que em qualquer condição é possível comparar o
perfil das temperaturas do lado direito em relação ao
esquerdo e identificar desvios sem necessidade de redido principalmente em função das grandes distâncias

cursos adicionais ou dedicados”, completou ele.

entre as paredes das caldeiras de grande porte. Estas

Ainda de acordo com Villarroel, em função dos re-

alterações são identificadas principalmente durante

sultados obtidos a partir desse conceito de verificação

transição de capacidade ou condições de contingên-

da simetria e da importância que ela representa, foram

cia”, contextualizou Villarroel. Ele contou que o con-

identificadas vantagens também na operação normal.

tratempo de 2015 confirmou a necessidade de buscar

“O conceito de simetria foi replicado para outras par-

novos recursos de monitoramento.

tes da caldeira, tanto para avaliar condições de risco

A partir dessas observações e da análise dos histó-

como para atuar preventivamente nos fatores associa-

ricos gravados no sistema de informações da fábrica,

dos à tendência de entupimentos e maximizar, assim,

Villarroel e equipe identificaram que as temperaturas

a disponibilidade do equipamento”, pontuou. “Com a

do metal dos tubos de saída de cada serpentina, prin-

tendência de aumentar a quantidade de sensores, mo-

cipalmente do superaquecedor mais próximo da for-

nitoramentos e recursos de controle, disponíveis com as

nalha e que recebe a maior quantidade de radiação,

novas tecnologias, as fábricas precisam melhorar seus

entregam informações importantes das condições de

recursos de avaliação. Este trabalho dá enfoque às opor-

simetria da combustão na fornalha – observação que

tunidades para facilitar a interface homem-máquina,

não pode ser verificada com as curvas históricas dos

principalmente em processos de multivariável, nos quais

controles convencionais das caldeiras. “Normalmente

a interpretação e análises das equipes operacionais e de

estas medições de temperatura são consideradas re-

processo continuarão sendo fundamentais”, concluiu.

cursos para monitorar as temperaturas máximas ou
desvios que podem representar superaquecimento e

MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

riscos de vazamento no superaquecedor. Porém sua

A adoção de um processo oxidativo avançado para

avaliação é extremamente difícil para as equipes ope-

o tratamento de efluente de fábricas de celulose foi

racionais com os recursos convencionais instalados

o trabalho desenvolvido por Manoela Demori Lacom-

nas telas do Sistema Digital de Controle Distribuído

be Penna da Rocha, quando mestranda do curso de

(SDCD) das caldeiras de recuperação”, esclareceu.

Engenharia de Materiais e de Processos Químicos e

A novidade da abordagem apresentada por Villarroel

Metalúrgicos da PUC-Rio. Apoiada pelo Convênio de

é a utilização dessas informações para analisar as

Pesquisas entre a Peróxidos do Brasil (Grupo Solvay) e

48 Revista O Papel - Novembro/November 2018

REPORTAGEM DE CAPA ESPECIAL

a PUC-Rio, Manoela optou pelo tema devido à possi-

plementado na prática. “As dosagens dos reagentes

bilidade de trabalhar com um efluente real. “Gostaria

ainda necessitam ser ajustadas para um valor ótimo. A

que minha pesquisa pudesse ser aplicada de forma a

evolução natural do desenvolvimento passa por uma

causar um grande impacto positivo, tanto para a in-

próxima etapa de avaliação de valor econômico do

dústria quanto para o meio ambiente. Assim surgiu a

processo estudado. Superada essa etapa, passa-se à

possibilidade de trabalhar com o efluente de celulose,

realização de estudos confirmatórios em escala de la-

que é gerado em grandes volumes pelas indústrias e

boratório e escala piloto”, enumerou Manoela, frisan-

resultante de um elevado consumo de água, o que por

do que isso só irá ocorrer se as indústrias avaliarem

suas características dificulta uma redução da pegada

como sendo potencialmente custo-eficaz o polimento

hídrica”, disse ela a respeito da iniciativa.

de seus processos de tratamento de efluentes para

Manoela explicou que o estudo foi desenvolvido

essas finalidades, uma vez que o tratamento terciá-

com base em um planejamento fatorial de três vari-

rio ainda não é largamente aplicado nos processos de

áveis em dois níveis com triplicata no ponto central.

produção de celulose.

“Foram selecionadas três variáveis independentes,

Guilherme Reis Fressato, engenheiro de processo do

sendo elas: pH inicial, concentração inicial de lã de

Departamento de Engenharia de Processos da Tequaly,

aço e concentração inicial de peróxido de hidrogê-

apresentou uma avaliação do impacto econômico e

nio. A partir disso, foram realizados experimentos com

ambiental relacionado à recuperação do biocombustí-

efluente real de indústria de celulose tratado biolo-

vel metanol em concentração maior que 85% em uma

gicamente, a fim de avaliar a influência das variáveis

planta de papel e celulose. “Dentro do universo de ce-

escolhidas e nas variáveis de respostas, sendo elas

lulose e papel, projetos com viés ambiental são comu-

cor, concentração de compostos lignínicos, COT, DQO

mente associados a custo, não a investimento. Logo,

e DBO”, detalhou, informando que os experimentos

a intenção de implementação desses sistemas geral-

foram conduzidos em escala de bancada, em equipa-

mente está atrelada à pressão de um órgão ambiental

mento JarTest e temperatura ambiente.

e/ou da comunidade local. Com o estudo de caso, o

Falando sobre os resultados encontrados, Manoe-

objetivo era demonstrar que, a partir do dimensiona-

la informou que o tratamento oxidativo Fenton-zero

mento de um sistema inteligente e eficiente, é possível

utilizando lã de aço como fonte de ferro se mostrou

atingir a sinergia entre sustentabilidade ambiental e

muito promissor, principalmente no que diz respeito à
remoção de cor do efluente. “Foi verificada a possibilidade de trabalhar o efluente com o pH muito próximo
do natural (perto de 7,5), o que além de ser mais prático, reduz manobras de pH e custos com reagentes.
Além disso, o processo utiliza como fonte de ferro a lã
de aço comercial, material de fácil obtenção e baixo
custo. Assim, a partir de um processo relativamente
simples e barato, foi constatado que é possível observar uma melhora significativa nas condições finais
do efluente, o que poderia viabilizar seu reúso pelo
processo produtivo.” A autora do trabalho reforçou
que a solução pode ser eficiente na redução da pegada hídrica da indústria, reduzindo o consumo da água
captada dos corpos hídricos e fazendo com que essa
questão deixe de ser um possível gargalo do processo.
Como toda nova tecnologia, no entanto, o processo requer alguns ajustes para que possa ser im-

Fressato apresentou uma
avaliação do impacto
econômico e ambiental
relacionado à recuperação
do biocombustível metanol
em concentração maior
que 85% em uma planta de
papel e celulose
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e econômica da adequada implementação desse tipo
de tecnologia”, ponderou ele, ressaltando que a recuperação e queima estável desse biocombustível em
altas concentrações promove um menor consumo de
combustíveis fósseis para o processo, bem como uma
menor carga orgânica de poluentes recirculando na
planta, consequentemente menor consumo de agentes químicos na etapa de branqueamento, e menor
concentração de poluentes sendo destinada para a
estação de tratamento de efluentes. “Aliando todos
esses conceitos com a integração energética deste
sistema, o que se traduz em um menor custo operacional, podemos afirmar que a implementação deste
sistema traz maior competitividade financeira e menor
Uma avaliação dos efeitos
ecotoxicológicos da celulose
microfibrilada no efluente
de uma fábrica de celulose
foi apresentada por Mello

econômica em certos processos da indústria de celu-

impacto ambiental da indústria de celulose e papel.”

lose e papel, trazendo estes projetos para a carteira

Quando se trata da implementação de um novo sis-

de investimentos da indústria”, falou em relação ao

tema dentro de uma planta de celulose e papel, uma

intuito do trabalho.

série de desafios precisa ser superada, a exemplo da

Na primeira etapa do estudo, foi realizado um le-

avaliação e eventual adequação do sistema de segre-

vantamento bibliográfico sobre os principais conceitos

gação de condensado contaminado existente da plan-

envolvidos no sistema de recuperação de metanol e,

ta, garantindo que as fontes com maior concentração

em paralelo, foram solicitadas diversas informações

de contaminantes estejam sendo coletadas. Dimen-

para a indústria na qual o sistema foi implementado,

sionar um sistema de purificação de condensado con-

como dados operacionais, operação do sistema, inter-

taminado e retificação de metanol adequado para as

ferência em outros sistemas da planta, entre outros.

vazões da planta em questão; fazer uma avaliação da

Com todas essas informações em mãos, o trabalho foi

viabilidade técnica de integração energética dos sis-

elaborado e os principais ganhos quantificados, con-

temas, e dimensionar um sistema estável de queima

forme informou Fressato.

considerando a localização dos pontos de queima pre-

“Por meio do processo de recuperação e queima
estável deste biocombustível, foi demonstrada a via-

viamente definidos foram outros desafios listados por
Fressato em busca de viabilidade prática do método.

bilidade técnica de queima simultânea e estável de

Uma avaliação dos efeitos ecotoxicológicos da celulose

metanol em quatro pontos de queima distintos. Tam-

microfibrilada no efluente de uma fábrica de celulose foi

bém foi comprovada pela operação da planta que a

apresentada por Fernando Aquinoga de Mello, coor-

queima de metanol nesta elevada concentração nos

denador do Grupo Técnico de especialistas responsá-

fornos de cal não gera maiores complicações opera-

veis pelo dos estudos ambientais desenvolvidos pela

cionais”, detalhou os resultados.

Aplysia. “Diante do desafio de planejamento e insta-

Fressato reconheceu que o sistema de recuperação

lação de uma planta piloto para produção de celulose

de metanol não é uma novidade para a indústria de

microfibrilada (MFC), a área de Inovação da Fibria se

celulose e papel. “Porém, nos deparamos com di-

deparou com a necessidade de compreender as cara-

versas plantas projetadas para uma recuperação de

terísticas ecotoxicológicas da MFC, um material total-

metanol com baixa concentração, o que acaba des-

mente novo no mercado e que ainda possui uma de-

favorecendo o balanço energético da queima deste

fasagem de informação em termos dos seus possíveis

biocombustível, trazendo resultados econômicos e

efeitos no meio ambiente. Considerando a excelência

operacionais insatisfatórios. O sistema abordado nes-

da Aplysia em desenvolver e/ou adaptar metodologias

te estudo de caso retificou a importância ambiental

para obtenção de respostas ambientais que sejam sig-
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nificativas e voltadas ao negócio, unimos forças para
compreender os efeitos tóxicos da presença da MFC
no efluente tratado em espécies marinhas amplamente utilizadas nesse tipo de estudo”, contextualizou.
Mello revelou que o estudo teve início pelo conhecimento do processo de produção do material e partiu
para a compreensão das suas características físico-químicas, a partir de estudos realizados pela Fibria
e consultas à literatura mundial. “Posteriormente, estudamos e definimos qual seria a melhor forma de realizar a avaliação dos potenciais ecotoxicológicos do
material quando em contato com o efluente tratado.
Em taiss etapas, foram identificadas as especificidades
do produto e os métodos de avaliação foram adequados aos objetivos do trabalho.”
Os resultados sobre o uso de MFC são promissores,

ção feita para iniciar os estudos e aplicações de ferra-

conforme detalhou Mello. “O material praticamente

mentas da Indústria 4.0 tem sido eficiente. “A escolha

não agregou toxicidade ao efluente tratado, ocasio-

do tema deu-se por ser um assunto de interesse atual

nando inclusive a redução dos efeitos adversos para

e para mostrar que é possível ter uma boa integração

alguns organismos marinhos, provavelmente pela re-

entre equipes de diversas disciplinas na realização de

tirada (via adsorção) de contaminantes do efluente”,

um projeto na busca para aplicar as melhores práticas

disse, ressaltando que os estudos na área devem ter

e quebrar velhos paradigmas.”

continuidade, mas os resultados obtidos já apontam

De acordo com Mattiazzo, trata-se de um projeto

para baixa ecotoxicidade do material e, quando pre-

ainda em andamento, pelo teor de longo prazo e pela

sentes, a predominância de efeitos físicos.

necessidade de constante atualização, à medida que

Na avaliação de Mello, o maior desafio a respeito

novas ferramentas e tecnologias vão sendo consoli-

do novo material está relacionado à adequação e di-

dadas. Para o trabalho apresentado, contudo, foram

fusão dos métodos de análise às particularidades das

considerados os dois primeiros anos de realização do

características fisico-químicas do produto, visando

projeto, analisando os principais indicadores de suces-

identificar os possíveis efeitos desses materiais no

so que estão alinhados com os objetivos da empresa,

ambiente. “Ainda assim, isso não é impeditivo para

evidenciando uma relação ganha-ganha.

que nossa atenção se volte ao uso da MFC, conside-

Como resultado, apontou Mattiazzo, têm-se o apoio

rando os resultados observados”, ponderou ele. “No-

em manter a fábrica com uma estabilidade operacional

vos materiais têm surgido para o setor e isso ocorre

acima de 95% em 2018 e o comprometimento e enga-

em uma velocidade cada vez mais rápida. A compre-

jamento da equipe operacional com a meta, sempre

ensão dos efeitos desses materiais no meio ambiente

propondo melhorias, questionando e buscando obter o

é tão importante quanto às vantagens tecnológicas e

melhor desempenho da forma mais eficiente e eficaz.

de aplicação desses novos materiais”, destacou sobre

Em relação aos conceitos inovadores, o trabalho mos-

o desenvolvimento de nanomateriais.

trou que é possível aplicar ferramentas da Indústria 4.0

Ao apresentar o Projeto
Autonomous Pulp Mill,
Mattiazzo contou que
a iniciativa de realizar
o trabalho surgiu
para evidenciar que a
estruturação feita para
iniciar os estudos e
aplicações de ferramentas
da Indústria 4.0 tem sido
eficiente

até mesmo em áreas mais sensíveis a variações do pro-

ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO

cesso, como a etapa de secagem da polpa. “O trabalho

Ao apresentar o Projeto Autonomous Pulp Mill,

deixou claro que, para ser competitivo na indústria de

Francisco Brasil Mattiazzo, especialista de Controle

celulose e papel, não basta ter a melhor tecnologia e os

Técnico da Eldorado, contou que a iniciativa de reali-

maiores recursos se não houver um ambiente voltado

zar o trabalho surgiu para evidenciar que a estrutura-

à inovação, com vontade da equipe de aplicar as ferra-
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mentas e conceitos da Indústria 4.0”, sublinhou ele, adicionando que

machine learning, ferramentas avançadas para gestão de ativos e avan-

pessoas engajadas e integração entre as áreas operacionais e de apoio

ços no projeto de fábrica autônoma para que a fábrica produza em balaço

posicionam a Eldorado como referência mundial nessas práticas.

automático”, completou sobre o trabalho em andamento.     n

Todos os resultados apresentados pelo projeto já são reflexo da implantação do que foi feito até o momento, conforme relatou Mattiazzo.

Nota: Confira nas próximas páginas os resumos dos trabalhos mais

“Existem alguns desafios em andamento, voltados ao maior uso de

bem avaliados abordados nesta reportagem.

IPEF completa cinco décadas de atuação em
prol da evolução do setor de florestas plantadas

E

ste ano, o Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF) comemora 50 anos, com inestimável geração de conhecimento.
“O IPEF é uma instituição civil, de perfil associativo e sem fins lucrativos, que tem congregado as mais importantes empresas
do setor de florestas plantadas, atuando no Brasil e no exterior, permitindo, sobretudo, a integração do corpo técnico dessas
empresas com um elenco de renomados professores da ESALQ/USP”, definiu Germano Vieira, presidente do Conselho Deli-

berativo do Instituto.
Entre os objetivos do IPEF, informou Vieira, estão o planejamento, a implementação e a coordenação de ações e o gerenciamento
de recursos destinados a estudos, análises e pesquisas na área de recursos naturais, com ênfase na ciência florestal. Atualmente, são
conduzidos no Instituto mais de 150 projetos de pesquisa em seus programas cooperativos e projetos específicos. O setor de Sementes
e Mudas do IPEF, por exemplo, tem como missão produzir e distribuir sementes de espécies arbóreas. “Ao longo da atuação do setor,
foram produzidas e distribuídas 123 toneladas de sementes, mostrando a importância e responsabilidade do setor no cenário da silvicultura brasileira.”, ressaltou o presidente do instituto.
Vieira ainda esclareceu que o IPEF organiza suas ações por meio de programas cooperativos para estudos e pesquisa aplicada, de
acordo com o interesse de suas associadas. Atualmente, 10 programas são encabeçados, entre eles o Programa Cooperativo sobre
Melhoramento Florestal (PCMF), que visa ampliar e manter a base genética disponível no País, principalmente, de espécies dos gêneros Eucalyptus e Corymbia por meio do resgate e da importação de sementes e pólen; o Programa Cooperativo sobre Silvicultura e
Manejo (PTSM), que desenvolve projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, gerando embasamento científico e tecnológico adequado
para a tomada de decisão operacional da área de silvicultura das empresas, em prol do aumento da produtividade dos povoamentos
florestais e à sustentabilidade a médio e longo prazos, e o Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal (PROTEF), que busca soluções
objetivas, por meio de projetos de pesquisa, para aperfeiçoar o manejo integrado de pragas e doenças, implementando sistemas que
levem em consideração a flutuação populacional dos insetos-pragas e inimigos naturais como formas de monitoramento e controle
mais adequados, respeitando aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais.
“O que trouxe o IPEF até aqui foi um empenho muito grande de todas as pessoas que passaram pelo instituto, a crença das empresas
associadas na capacidade dos mais de 300 profissionais que participam dos grupos cooperativos e na dedicação dos professores da
ESALQ e outras universidades”, Vieira fez o balanço. A respeito da atuação do IPEF nos próximos anos, ele vislumbrou novos desafios a
serem superados, a exemplo da adaptação da cultura florestal às mudanças climáticas, da melhor utilização da água do solo, da escolha
de raças melhores adaptadas aos diversos ambientes do País, da mecanização das atividades silviculturais, do controle de novas pragas
e doenças por meio de alternativas mais inteligentes e menos impactantes ao meio ambiente, e do desenvolvimento de modelos de
gestão mais adaptado ao mundo atual, que vem sendo chamado de Floresta de Precisão ou Floresta 4.0.
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