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A imersão na prática na área de inovação teve sua 
segunda etapa realizada no final do último mês 
de março e foi marcada pela interação entre 
participantes e centros de pesquisa em dois im-
portantes locais com foco no desenvolvimento 

de novos produtos. Foram visitados o Centro de Tecnologia da 
Klabin e o Instituto SENAI de Tecnologia em Celulose e Papel, 
ambos em Telêmaco Borba, no Estado do Paraná.

Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, gerente Cor-
porativo de P&D da Klabin, conta que o evento foi positivo, 
com grande adesão entre profissionais de outras companhias 
de celulose e papel. Sendo ele um dos participantes do Comi-
tê de Inovação fundador da Rede, lembrou que os institutos 
têm muito a colaborar, mas falta ao setor conhecer suas prá-
ticas e possibilidades. 

“O Comitê de Inovação elaborou o RoadShow para que 
os profissionais do setor possam conhecer institutos, como o 
Cimateq e a Embrapa, por exemplo, e entender mais sobre a 
estrutura e o trabalho que vem sendo realizado em Pesquisa 
& Desenvolvimento, bem como avaliar o que poderia ser apli-
cado no setor de celulose e papel, a fim de avançar em seus 
projetos. O trabalho desses espaços é muito pouco divulgado 
no Brasil. Além disso, após um ano da Rede de Inovação, pre-
cisamos aumentar ainda mais a participação dos associados”, 
disse o gerente Corporativo de P&D da Klabin. 

O executivo acrescentou ainda que esse tipo de parceria 
entre empresas já acontece muito no exterior e seria relevan-
te para o Brasil. Ou seja, formam-se clusters com os projetos 
pré-competitivos. “Nesse caso, somente a partir dos resultados 
gerados é que se parte para questões estratégicas de cada em-
presa isoladamente. Por isso, a ABTCP precisa de apoio do setor 
para exercer este papel de grande facilitadora dessa integração”, 
destacou Santos. O primeiro projeto em desenvolvimento pela 
Rede de Inovação da ABTCP é sobre a lignina e conta com par-
ticipação da Suzano, Klabin, Lwarcel, Cenibra, Buckman e Eco-
lab Nalco, e o Senai - CETIQ Centro de Tecnologia da Indústria 
Química e Têxtil. 

O roteiro do segundo RoadShow teve início no dia 26 de 
março quando cerca de 15 profissionais, dos principais players 
e institutos de pesquisa, participaram de um evento de apresen-
tação sobre a Klabin, suas rotas tecnológicas e posteriormente 
realizaram uma visita ao Centro de Tecnologia da companhia, 
inaugurado em 2017.  No ano passado, a empresa anunciou um 
aporte de R$ 32 milhões em sua área de P&D para a constru-
ção de duas plantas-piloto,  a fim de avançarem nas pesquisas e 
escalonarem a produção de MFC e Lignina, produtos bastante 
pesquisados no CT. (Saiba mais sobre o projeto no final da pró-
xima página). 

Um dos fatores importantes para tais avanços também se 
deu com a decisão da integração da gestão das áreas de P&D 
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Florestal e Industrial, demonstrado na prática aos partici-
pantes do RoadShow da ABTCP. “Nossa proximidade, em es-
pecial com relação ao melhoramento genético do eucalipto e 
pínus, está ocorrendo com maior velocidade graças à equipe 
de altíssimo nível”, pontuou Santos. A Klabin tem o supor-
te de universidades e start-ups, como a israelense Melodea 
Bio Based Solutions, pioneira na tecnologia de extração de 
Celulose NanoCristalina (CNC), produzida 100% a partir de 
fontes renováveis, a qual adquiriu participação de 12,5% no 
início do ano passado. “No início de junho estaremos com 
eles no maior congresso mundial sobre inovação no Japão, 
com um poster juntamente com a Universidade de Lavras-
-MG”, celebrou Santos.

No dia seguinte, 27 de março, os participantes tiveram a 
oportunidade de conhecer a unidade Senai Telêmaco Borba, 
que tem todas as linhas de pesquisas deste instituto relacionadas 

com o setor de celulose e papel. “A troca de informações entre 
representantes das empresas papeleiras, do Comitê da ABTCP, 
com pesquisadores do Instituto foi excelente. Os participantes 
tiveram oportunidade de conhecer a infraestrutura laboratorial 
do instituto e as linhas de pesquisas”, disse Adriane de Fátima 
Queji de Paula, da área de Serviços Tecnológicos e Inovação 
desta unidade Senai.

Entre as principais demandas recebidas pelo Senai de 
Telêmaco Borba, descreve Adriane, estão os estudos de ma-
térias-primas alternativas, desenvolvimento de novos produ-
tos para aplicação no setor de celulose e papel, validação de 
novas matérias-primas e aditivos, elaboração de compósitos 
e nanocompósitos, aplicação de enzimas para melhoria  de 
processo e qualidade produto final, processos inovadores 
na produção de papel, pigmentos alternativos para coating e  
filler, entre outros.                 n

O Centro de Tecnologia e as plantas-piloto
Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, gerente Corporativo de P&D da Klabin, adiantou que o startup das duas 

plantas-piloto, permitirá à Klabin ter mais mobilidade e condições para desenvolver trabalhos em escala muito maior, 

o que corrobora com os bons resultados obtidos desde 2017, incluindo clientes em potencial que já estão pedindo 

amostras em quantidades maiores. Até então, no Centro de Tecnologia, as pesquisas eram realizadas em escala redu-

zida. Com relação à obra do Parque de plantas-piloto, a parte da engenharia civil está na etapa de fundações e a terra-

planagem ficou pronta no final de abril passado. “A expectativa é que em meados de novembro próximo já estejamos 

produzindo”, complementou Santos. Quanto ao quadro de colaboradores, que hoje já somam 20 profissionais, ainda 

no primeiro semestre começam as contratações para um coordenador e operadores para ambas as plantas-piloto. O 

suporte virá da fábrica de Monte Alegre-PR.
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Participantes da segunda etapa do RoadShow –  no Centro de Tecnologia da Klabin e no Instituto SENAI de Tecnologia em Celulose e Papel, ambos em Telêmaco Borba, no Estado do Paraná
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