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As já consagradas sessões técni-
cas do Congresso ABTCP (este 
ano, realizadas concomitante-
mente às sessões do 9.º ICEP) 

despontam como as verdadeiras prota-
gonistas do evento técnico dedicado aos 
profissionais da indústria de base florestal. 
Divididas entre assuntos de interesse de 
seu público-alvo – Tecnologias para produ-
ção de papel de alta qualidade, Avanços no 
controle ambiental de plantas de celulose de 
eucalipto, Avanços em nanocelulose e Avan-
ços em química de polpação são só alguns 
exemplos das sessões técnicas que com-
puseram a programação do ABTCP 2020 
–, as palestras concedidas em formato vir-
tual abordaram temas variados a partir do 
objetivo central de expandir o espectro de 
aplicação da celulose e da lignina.

A fim de reunir um conteúdo técnico 
ainda mais robusto e relevante ao público 
participante, a ABTCP convidou profis-
sionais de destaque em suas áreas de atua-
ção para abordar pautas atuais que pro-
metem transformações ao setor de base 
florestal. A seguir, os keynotes do evento 
baseiam-se nos temas sobre os quais pa-
lestraram para traçar um panorama a 
respeito das tendências que vêm sendo 
consolidadas a partir das descobertas aca-
dêmicas direcionadas a diferentes campos 
da indústria de base florestal. 

KEYNOTES APRESENTAM TEMAS QUE 
PROMETEM TRAZER MUDANÇAS AO SETOR

Palestras incluem análises sobre aspectos e contextos 
que devem pautar próximos desdobramentos 

POR CAROLINE MARTIN 
Especial para O Papel

Veja mais detalhes sobre os assuntos 
abordados pelos 13 keynotes partici-
pantes do ABTCP 2020

Ao abrir a sessão Melhorias em florestas 
de eucalipto para produção e celulose, Otá-
vio Camargo Campoe, professor adjunto de 
Silvicultura da Universidade Federal de La-
vras (UFLA), deixou claro que zoneamen-
to dos clones mais adaptados às diferentes 
condições edafoclimáticas  do Brasil é fun-
damental tanto para áreas onde já existem 
histórico de produção florestal como para 
as novas fronteiras florestais da eucalipto-
cultura, especialmente nas regiões Norte e 
Nordeste do País, propiciando ganhos de 
produtividade ou minimização de perdas 
frente aos estresses ambientais. 

As informações concedidas basearam-se 
em redes experimentais dos Programas 
Cooperativos TECHS e EUCFLUX, desen-
volvidas pelo Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Florestais (IPEF), em parceria com di-
versas universidades, institutos de pesquisa 
e empresas do setor. “Esses estudos coope-
rativos nos dão muitas informações, tanto 
do ponto de vista espacial (da escala da 
árvore até a microbacia) quanto em esca-
la temporal (uma ou sucessivas rotações). 
Estamos construindo uma base única, que 
irá integrar informações de todo o Brasil 
e Uruguai, que nos darão uma dimensão 
real da produtividade dos diferentes clo-
nes para climas variados e possibilitarão 
o desenvolvimento de modelos preditivos 

Campoe: “o zoneamento dos clones mais adaptados às diferentes condições 
edafoclimáticas do Brasil é fundamental tanto para áreas onde já existem histórico de 
produção florestal como para as novas fronteiras florestais da eucaliptocultura”

Fotos: Divulgação ABTCP
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altamente precisos”, disse sobre os estudos 
em andamento.

Robert Moon, engenheiro de Pesqui-
sa de Materiais no USDA Forest Service 
(United States Department of Agriculture), 
keynote da sessão Avanços em ferramen-
tas analíticas para qualidade de madeira e 
bioprodutos, deu enfoque ao potencial dos 
nanomateriais de celulose (CNMs), partí-
culas nanométricas semelhantes a fibrilas, 
que têm propriedades e funcionalidades 
distintas da celulose molecular e da celulo-
se de madeira, e estão inspirando avanços 
na ciência da celulose, tecnologia e desen-
volvimento de produtos em um espaço de 
aplicação cada vez maior, incluindo produ-
tos biomédicos, cosméticos, revestimentos 
e embalagens de alimentos.

De acordo com o keynote, os esfor-
ços destinados a otimizar a produção, o 
controle de qualidade e o uso de CNM 
em várias aplicações foram prejudicados 
pela falta de padronização para a carac-
terização dos mesmos. “Infelizmente, a 
medição quantitativa da morfologia dos 
CNMs permanece desafiadora, devido 
às amplas distribuições de tamanho dos 
CNMs, formatos irregulares e forte pro-
pensão a agregação e formação de pontes 
ou redes”, esclareceu.

Em um esforço para fornecer uma estru-
tura para a caracterização da morfologia 
desses materiais, um grupo de trabalho 

dedicado a nanomateriais celulósicos está 
explorando oportunidades para desenvol-
ver normas para a medição do tamanho 
de partícula dos CNMs e sua distribuição, 
conforme relatou Moon, ao apresentar 
detalhes dos resultados encontrados até o 
momento. “São ideias preliminares sobre 
as características dos materiais, incluindo 
largura da fibrila e ramificação, que podem 
ser usados para defini-los e descrevê-los 
como partículas”, resumiu, apontando o 
caminho a ser percorrido.   

Orlando Rojas, professor do Canada Ex-
cellence Research Chair e diretor científi-
co do BioProducts Institute, da University 
of British Columbia (UBC), no Canadá, 

abordou em seu plenário o papel dos ma-
teriais avançados e nanotecnologias como 
alternativas para viabilizar a bioeconomia 
florestal. “Existem opções verdadeiramen-
te sustentáveis que atenderão ao custo e 
ao desempenho dos produtos que usamos 
hoje”, afirmou, sublinhando que os produ-
tos florestais devem ser considerados como 
oportunidades únicas, especialmente se 
derivados de biorrefinarias integradas, nas 
quais todos os componentes da árvore têm 
potencial para serem usados.

Para isso, as tecnologias avançadas de 
manufatura, incluindo aquelas que se apli-
cam à desconstrução e transformação da 
biomassa, devem ser integradas às tecnolo-
gias convencionais, bem como aos futuros 
processos inteligentes, de alto desempenho 
e precisão.

A apresentação de Rojas mostrou uma 
ampla gama de soluções inovadoras de fi-
bra de madeira atualmente em estudo no 
BioProducts Institute. “Outras organiza-
ções semelhantes com as quais trabalho 
estão analisando questões relacionadas ao 
tema, a exemplo do FinnCERES, o prin-
cipal núcleo de pesquisa da bioeconomia 
da Finlândia. Juntos, eles formam dois 
grandes grupos de pesquisa aplicada, tra-
balhando em estreita colaboração com a 
indústria”, contextualizou.

Em paralelo aos estudos voltados a esse 
tema, Rojas disse que as oportunidades 
de mercado estão surgindo, considerando 

Moon deu enfoque ao potencial dos nanomateriais de celulose (CNMs), que estão 
inspirando avanços na ciência da celulose, tecnologia e desenvolvimento de produtos em 
um espaço de aplicação cada vez maior

Rojas (à direita) abordou em seu plenário o papel dos materiais avançados e 
nanotecnologias como alternativas para viabilizar a bioeconomia florestal
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fatores como pegada de carbono e susten-
tabilidade. “Há um interesse renovado em 
reciclar mais, comprar menos plástico e re-
duzir bens de uso único. Sustentabilidade e 
meio ambiente estão se tornando cada vez 
mais importantes nas decisões dos consu-
midores. Portanto, a indústria de produtos 
florestais está muito bem posicionada para 
assumir um papel de liderança.”

Para se consolidar, contudo, a trajetória 
terá de incluir investimentos, negociações 
internacionais, envolvimento dos stakehol-
ders, análise e desenvolvimento de dados 
fundamentais. “Grandes oportunidades de 
mercado estão surgindo, principalmente 
no financiamento de substitutos para plás-
ticos descartáveis. Mas essa é só a ponta do 
iceberg. Para que algo aconteça, os líderes 
do mercado de produtos florestais deverão 
estar alinhados e totalmente comprometi-
dos em apresentar um caso forte de rele-
vância mundial”, opinou Rojas sobre o ca-
minho a ser percorrido.

Ainda na análise de Rojas, o setor pre-
cisa de mais mobilização neste sentido. 
“Qualquer sucesso dependerá de uma 
integração, não somente relacionada ao 
processo, mas sim um trabalho conduzido 
pelas  indústrias e envolvendo cientistas, 
engenheiros, governo e especialistas de 
mercado, concordando sobre as formas 
mais eficazes de liberar o pleno potencial 
dos materiais advindos da natureza, em 

especial, as lignoceluloses”, disse, subli-
nhando que o trabalho também requer 
um debate além das fronteiras geográficas. 
“A indústria global de produtos florestais 
pode resolver muitos dos problemas do 
nosso planeta, mas para que isso se con-
cretize, precisamos adotar uma aborda-
gem coletiva”, adicionou, lembrando que a 
Covid-19 vem nos ensinando sobre a ne-
cessidade do trabalho conjunto em busca 
das soluções para desafios globais.

A conversão gradual de plantas de 
celulose kraft em biorrefinarias vem ga-
nhando corpo nos últimos anos. No he-
misfério norte, em especial nos Estados 
Unidos, no Canadá e nos países escandi-
navos, o tema já está bastante estabeleci-
do, como demonstrou o keynote da ses-
são Biorrefinarias de fábricas de celulose, 
Michael Paleologou, cientista sênior do 
Grupo de Processos Químicos da FPIn-
novations (Canadá). Ele informou que 
os altos custos da madeira, a queda nos 
preços de celulose a concorrência por 
parte de plantas maiores e mais moder-
nas de celulose em países com espécies 
de madeira de rápido crescimento, estão 
dificultando a situação de plantas norte-
-americanas de permanecerem lucrativas. 
Para enfrentar tais problemas, essas plan-
tas precisam desenvolver novos produtos, 
fazendo bom uso de todos os fluxos de 
processo e de resíduo para produzir uma 

variedade de produtos sustentáveis para 
substituir as alternativas existentes basea-
das em fósseis e não sustentáveis. 

“Duas tendências principais podem ser 
observadas no setor florestal global atual-
mente: um movimento gradual em direção 
a produtos de fibra de madeira de maior 
valor agregado, como fibras especiais, fi-
lamentos de celulose, nanocristais de ce-
lulose, e um movimento gradual em dire-
ção à produção de diversos bioprodutos, 
incluindo lignina, tall oil (subproduto do 
processamento de celulose de fibra longa), 
metanol e açúcares – dentre esses exem-
plos, a lignina talvez seja o mais proemi-
nente”, informou Paleologou.

De acordo com o pesquisador da FPIn-
novations, a capacidade global de produ-
ção de lignina kraft aumentou de 17 para 
160 mil toneladas/ano nos últimos sete 
anos. O incremento foi possível devido à 
disponibilidade de duas tecnologias dife-
rentes e robustas de recuperação de lig-
nina, a LignoBoost™ e a LignoForce™, que 
possibilitaram a produção de lignina de 
alta qualidade a partir do licor negro. Ao 
mesmo tempo, vários grupos de pesquisa 
em todo o mundo intensificaram seus es-
forços para produzir produtos de alto valor 
a partir da lignina.

Em função desse esforço, a lignina kraft 
vem sendo usada em várias aplicações. 
Aplicações em adesivos, resinas fenólicas 
para madeira compensada, termoplásti-
cos para sacos de plástico compostáveis 
e aplicações em dispersantes destinados 
ao setor de corantes têxteis são algumas 
delas. Muitas dessas alternativas desta-
cam-se pelo potencial de mercado que 
apresentam, contudo, “o desenvolvimento 
desses produtos de alto valor a partir de 
ligninas geradas por hidrólise provou ser 
bem desafiador, pois essas ligninas incor-
poram um componente significativo de 
carboidrato que as tornam insolúveis na 
maioria dos solventes, incluindo a água”, 
sinalizou Paleologou.

Ainda de acordo com o pesquisador, a 
maioria desses desafios, no entanto, pode 
ser potencialmente resolvida usando uma 
ou mais dentre várias abordagens estuda-

A conversão gradual de plantas de celulose kraft em biorrefinarias vem ganhando corpo 
nos últimos anos. No hemisfério norte, o tema já está bastante estabelecido, como 
demonstrou Paleologou
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das, entre elas: fracionamento da lignina 
em diferentes frações de peso molecular 
(MW), despolimerização da lignina para 
reduzir o peso molecular, modificação quí-
mica da lignina e/ou copolimerização da 
lignina com vários monômeros para pro-
duzir floculantes à base de lignina para o 
setor de mineração e outros setores.

Na análise de Paleologou, a maioria 
das grandes empresas florestais em todo 
o mundo reconheceu a oportunidade ex-
clusiva que tem às mãos para expandir seu 
portfólio de produtos a setores que atual-
mente são atendidos pelo setor petrolífero. 
“Cada vez mais, os consumidores estão 
solicitando alternativas renováveis, não tó-
xicas, biodegradáveis e de baixo custo para 
substituir matérias-primas fósseis, além de 
demandarem produtos com funcionalida-
des novas ou aprimoradas. O setor flores-
tal reconheceu que está bem posicionado 
para resolver essas questões por meio de 
uma variedade de produtos convencionais 
e inovadores”, concluiu.

Mikhail Balakshin, professor de Prática 
na Aalto University, na Finlândia, discor-
reu sobre o papel de analytics de lignina na 
valorização prática da lignina. “Quem qui-
ser usar a lignina em suas aplicações pre-
cisa entender que se trata de um polímero 
heterogêneo e quimicamente complexo. 
É preciso se aprofundar no entendimento 
de sua estrutura para verificar quais são as 
alternativas mais vantajosas para obter o 
melhor desempenho em aplicações espe-
cíficas. Para isso, é fundamental identificar 
a metodologia analítica correta para cada 
caso específico de pesquisa”, justificou a re-
levância do tema.

Ainda de acordo com Balakshin, key-
note da sessão Avanços na caracterização e 
aplicação de lignina, as correlações entre a 
estrutura e a perfomance da lignina tornam 
indispensável estabelecer meios de investi-
gá-las. “As avaliações da performance ain-
da despontam como o maior gargalo atual-
mente. É preciso ter dados experimentais 
sobre o desempenho da lignina em vez de 
usar suposições fundamentadas apenas 
em especulações fundamentais, que inva-
riavelmente levam a conclusões errôneas”, 

sublinhou, aconselhando os interessados a 
traçar uma combinação de métodos quan-
titativos para conseguir fazer uma análise 
bastante abrangente e confiável sobre a es-
trutura e o desempenho da lignina.

Claudio Mudadu Silva, professor titular 
do Departamento de Engenharia Florestal 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
também deu enfoque às potencialidades 
do setor no contexto da bioeconomia, ao 
ser keynote da sessão Avanços no controle 
ambiental de plantas de  celulose de euca-
lipto. “Atualmente, a palavra de ordem em 
relação à proteção ambiental na indústria 

pode ser resumida como economia circu-
lar, que nada mais é do que buscar minimi-
zar, recuperar e reutilizar materiais e ener-
gia usados no processo fabril. Ou seja, as 
emissões líquidas, sólidas e gasosas geradas 
durante o processo de fabricação do setor 
devem ser transformadas em produtos de 
valor econômico.”

Expandindo o olhar aos exemplos prá-
ticos que já vêm ocorrendo nos parques 
fabris do setor, Silva ressaltou que resíduos 
gerados nas fábricas de celulose têm se for-
talecido como matéria-prima para outros 
processos industriais, além, claro, dos que 

De acordo com Balakshin, keynote da sessão Avanços na caracterização e aplicação de 
lignina, as correlações entre a estrutura e a perfomance da lignina tornam indispensável 
estabelecer meios de investigá-las

Silva deu enfoque às potencialidades do setor no contexto da bioeconomia, ao ser keynote 
da sessão Avanços no controle ambiental de plantas de celulose de eucalipto
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já são usados nas próprias unidades, como 
combustível para geração de energia. 

A busca incessante pela viabilização 
econômica das biorrefinarias trará ganhos 
ambientais importantes para os próximos 
anos. “As oportunidades dessa abordagem 
podem levar a uma minimização da ex-
tração de recursos, a um aumento de efi-
ciência das plantas e ao desenvolvimento 
de novos negócios para as empresas, que 
também desfrutarão da melhoria de ima-
gem no mercado.”

O keynote Leandro Coelho Dalvi, geren-
te do Departamento de Fabricação da Ce-
nibra, discorreu sobre o consumo de água 

dentro dos parques fabris de celulose e pa-
pel. “Reuso de água, tratamentos alternati-
vos para efluentes setoriais e, principalmen-
te, redução do uso de água são tendências 
que permeiam o setor de celulose e papel há 
décadas. Conhecido como grande usuário 
de água em seus processos, os trabalhos aca-
dêmicos e aqueles desenvolvidos pelas em-
presas alinham-se nessa direção”, justificou 
a relevância dos temas, abordados também 
pelos demais palestrantes da sessão.

De acordo com Dalvi, uma tendência 
cada vez mais comum entre os trabalhos 
atuais é a redução da cor dos efluentes, 
principalmente das indústrias de celulose. 

“Enquanto a redução do uso de água apre-
senta oportunidades muito particulares, 
considerando que para cada processo e 
para cada unidade fabril há determinadas 
especificidades, que demandam soluções 
específicas, a redução da cor dos efluentes 
pode apresentar oportunidades mais inte-
ressantes”, contextualizou. Ele ponderou, 
contudo, que não existe uma tecnologia 
padrão e as soluções também podem ser 
muito variadas, “provavelmente fruto da 
falta de consenso sobre a necessidade da 
redução da cor”, comentou sobre o aspecto 
ainda em pauta no setor. “Existem vários 
fóruns atuais, em que os assuntos listados e 
as tendências relacionadas a esse tema vêm 
sendo discutidas para o bom alinhamento 
do setor”, encerrou. 

A palestra de Leonardo Rodrigo Pimen-
ta, gerente de Projetos e Engenharia da Su-
zano, trouxe uma visão abrangente sobre o 
desenvolvimento do produto e do proces-
so, extraindo da teoria de Nassim Nicho-
las Taleb, conhecido por seu trabalho em 
problemas de aleatoriedade, probabilidade 
e incerteza, conceitos-chave que podem 
trazer benefícios para o planejamento e a 
manutenção, a partir da antecipação. “Pro-
curei inserir um fator estratégico, a gestão 
de risco (fragilidades) e o pensamento sis-
têmico na estratégia das empresas, aumen-
tando o foco na inovação do processo pro-
dutivo, não somente nos produtos. A ideia 
era identificar as fragilidades do negócio, e, 
a partir da sua eliminação, capacitar as em-
presas à antifragilidade, fazendo com que 
reaja aos eventos extremos de forma posi-
tiva, potencializando seus ganhos”, escla-
receu o keynote da sessão Planejamento e 
manutenção de fábricas de celulose e papel.

Pimenta constatou que, atualmente, a 
definição de estratégias e avaliações que 
pautam os projetos de investimentos são 
baseadas em premissas não lineares e di-
fíceis de serem preditas. “Contando que 
o comportamento normal e estimativas 
lineares são verdades absolutas, não remo-
vemos as fragilidades. Os conceitos de que 
nosso setor possui uma Vantagem Absolu-
ta e/ou Comparativa, principalmente em 
alguns países, levou-nos a não focar em 

“Enquanto a redução do uso de água apresenta oportunidades muito particulares, considerando 
que para cada processo e para cada unidade fabril há determinadas especificidades, 
que demandam soluções específicas, a redução da cor dos efluentes pode apresentar 
oportunidades mais interessantes”, contextualizou Dalvi

Pimenta trouxe uma visão abrangente sobre o desenvolvimento do produto e do processo, 
extraindo da teoria de Nassim Nicholas Taleb, conceitos-chave que podem trazer benefícios 
para o planejamento e a manutenção, a partir da antecipação
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nossas fragilidades, aumentando o risco do 
negócio em ambientes de alta volatilidade 
e eventos extremos”, apontou o gargalo. 
“Ponderando o fator estratégico e o risco 
nessa análise podemos remover as fragili-
dades das empresas, trazendo redundân-
cias aos riscos identificados, tornando as 
empresas antifrágeis”, completou sobre o 
caminho alternativo que identificou. 

Além de detalhar o trabalho, Pimen-
ta sugeriu que o setor seja mais aberto a 
novas parcerias, promova fusões e aqui-
sições de escopo (não somente de esca-
la), acelerando o desenvolvimento e ino-
vações dos processos e a reduzindo suas 
vulnerabilidades. O gerente de Projetos 
e Engenharia da Suzano citou a pande-
mia de coronavírus como exemplo. “A 
pandemia deixou latente as vulnerabili-
dades de alguns setores industriais. Com 
esse evento extremo, parte das empresas 
sofreu uma queda brusca (mostrando-se 
frágeis), podendo, inclusive, não se recu-
perar mais, enquanto outra parte reduziu 
seus resultados, mas por mecanismos de 
mercado ou financeiros estão aos poucos 
voltando à ‘normalidade’ (mostrando-se 
resilientes). O fato é que muito poucas 
saíram mais fortes (antifrágeis). A provo-
cação é justamente essa: como fazermos 
uma estratégia que possibilite o cresci-
mento, independente de cenários e am-
bientes?”, levantou a questão.

Para ele, esse movimento por parte 
das empresas ainda é tímido. “Talvez os 
resultados positivos das últimas décadas 
nos levem a um excesso de confiança que 
pode potencializar o risco do negócio. 
Mas o mundo está cada vez mais volátil 
e incerto, acelerando as transformações 
e expondo muitas fragilidades e vulnera-
bilidades das empresas”, insistiu, incenti-
vando a mudança de postura.

Disposto a refletir sobre o processo 
de transformação no que diz respeito à 
utilização de ferramentas de controle de 
processos e gestão dos ativos pelo qual 
as fábricas de celulose e papel passam, o 
keynote da sessão Planejamento e manu-
tenção de fábricas de papel, Pedro Mora 
Junior, gerente de Vendas da Divisão de 

Celulose e Papel da Kadant South Ameri-
ca, discorreu sobre tecnologias, sistemas 
e metodologias que estão se consolidan-
do como melhores práticas e acelerando 
esse processo de evolução na busca da 
tão sonhada Indústria 4.0.

“As plantas de celulose e as máquinas 
de papel que entraram em operação nos 
últimos anos trouxeram, desde a fase de 
implantação, planos de manutenção es-
truturados e softwares de gestão de ati-
vos que vêm sendo calibrados ano após 
ano à medida que aumentam sua base 
de dados”, contextualizou. Contudo, ou-
tra realidade precisa ser considerada: a 
existência de fábricas antigas, com equi-
pamentos operando acima da capacida-
de projetada. “Tanto nas plantas novas 
como nas antigas, a busca contínua por 
redução de custos de produção e manu-
tenção e o aumento do intervalo entre 
paradas gerais impõem desafios antagô-
nicos aos gestores. De um lado, preci-
sam manter as plantas operando com a 
máxima eficiência, enquanto de outro, o 
capital disponível para investimentos em 
melhorias e manutenção dos ativos está 
cada vez mais escasso.”

Neste contexto, continuou Mora Ju-
nior, muitas decisões acabam sendo to-
madas sem a devida atenção aos quesitos 
técnicos e normalmente com visão de re-
sultados no curto prazo. “Entender com 

clareza as novas demandas dos fabrican-
tes de celulose e papel e buscar soluções 
customizadas será fundamental para 
transformarmos essas oportunidades em 
projetos”, vislumbrou a tendência. 

Na visão dele, a pandemia vem forçan-
do as empresas e seus profissionais a re-
ver valores, princípios e, principalmente, 
o propósito de suas atividades. “De certa 
forma, a mudança de comportamento da 
sociedade imposta por uma nova reali-
dade nos faz repensar o que realmente 
importa. Além disso, o consumidor final 
de papel e celulose se tornou mais exi-
gente e o novo ambiente de negócios não 
deixa espaço para soluções milagrosas. 
Definir com clareza os objetivos de cada 
projeto, bem como a metodologia de ava-
liação dos resultados continuará sendo o 
grande desafio dos profissionais do setor 
para viabilizar o capital necessário tanto 
para melhorias quanto para a conserva-
ção dos ativos”, finalizou.

Keynote da sessão Avanços em Tissue, que 
reuniu palestras sobre temas conexos às ca-
racterísticas estruturais da rede de fibras que 
compõem o papel tissue, Afonso Mendes, 
consultor de Engenharia da Centre Consult 
e pesquisador colaborador D.Sc. da EP-USP, 
enfatizou a tendência contínua da constru-
ção da qualidade do tissue. “Aspectos rela-
cionados às matérias-primas, aos aditivos 

Mora Junior discorreu sobre tecnologias, sistemas e metodologias que estão se 
consolidando como melhores práticas e acelerando esse processo de evolução na busca 
da tão sonhada Indústria 4.0
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e às tecnologias de máquina de fabricação 
do papel tissue representam fatores inextri-
cáveis para formação da estrutura do papel 
e para o desenvolvimento das propriedades 
delimitadoras da qualidade dos produtos 
tissue”, resumiu sobre a relevância dos temas 
apresentados.

Mendes pontuou que o tissue distin-
gue-se dos outros tipos de papel, em 
função das características estruturais, es-
peciais, requeridas à obtenção de maciez, 
absorvência e resistência melhoradas, de 
forma conjugada, para aquisição da fun-
cionalidade necessária em cada aplicação 
específica. Segundo ele, não são poucos os 
desafios técnicos envolvidos na fabricação 
de um papel com baixa gramatura, baixa 
densidade (alto volume específico) e resis-
tência adequada. 

As dificuldades, no entanto, abrem ja-
nelas de oportunidades e necessidades 
de pesquisa aplicada em busca de méto-
dos efetivos de controle da estrutura do 
tissue e desenvolvimento tecnológico de 
máquinas de papel. “Novas configurações 
de máquina de papel tissue tem surgido 
ultimamente, num contínuo processo de 
busca de possibilidades de produção de 
estruturas de folha mais adequadas para 
o atingimento das propriedades-chave de 
qualidade do tissue”, detalhou.

“Vejo chances também para o estabe-
lecimento de novos paradigmas na enge-
nharia de fibras para aplicação particular 
em papel tissue”, sinalizou outra tendência 
em andamento. “Há, ainda, muitas opor-
tunidades a serem consideradas no cam-
po dos projetos de pesquisa, na área do 
tissue, com participação conjunta e efe-
tiva de fabricas, universidades e centros 
de pesquisa”, concluiu Mendes, apoiando 
uma dedicação conjunta em prol de me-
lhorias diversas. 

Também dedicando atenção ao seg-
mento tissue, Hasan Jameel, professor 

da North Carolina State University, co-
mentou que inúmeras tendências vêm 
impactando os nossos hábitos, incluindo 
o consumo de papel. O segmento tissue 
destaca-se entre aqueles com tendência 
de crescimento e o Brasil, como impor-
tante fabricante de celulose branqueada 
de eucalipto, deve atentar a esse cresci-
mento esperado.

Analisar os tipos de fibras existentes e 
o desenvolvimento de novas fibras desti-
nadas à fabricação de tissue com as per-
formances desejadas é um dos fatores que 
exige atenção atualmente. Jameel citou 
um estudo que avaliou dez tipos de fibras 
e os seus respectivos impactos na perfor-
mance do papel tissue. “Tentamos com-
preender se todas essas fibras avaliadas 
tinham características morfológicas dife-
rentes no que diz respeito a comprimen-
to, aspereza e largura para verificar como 
cada uma afeta a performance das toalhas 
de papel”, detalhou, revelando que a fi-
bra branqueada de eucalipto performou 
muito bem, enquanto a fibra de acácia, 
considerada uma possível concorrente do 
processo kraft, surpreendentemente não 
apresentou bons resultados. 

O fortalecimento da sustentabilida-
de e a ausência de métricas capazes de 
mensurar o que torna um produto ver-

Segundo Mendes, não são poucos os desafios técnicos envolvidos na fabricação de um 
papel com baixa gramatura, baixa densidade (alto volume específico) e resistência adequada

Jameel: Analisar os tipos de fibras existentes e o desenvolvimento de novas fibras 
destinadas à fabricação de tissue com as performances desejadas é um dos fatores que 
exige atenção atualmente
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dadeiramente sustentável são outros fa-
tos aos quais a indústria de papel tissue 
deve focar. “Ainda vemos produtos com 
baixo volume, alto preço e péssima per-
fomance rotulados como sustentáveis, 
refletindo baixa transparência por parte 
de alguns fabricantes. Precisamos definir 
métricas para nomear um produto como 
sustentável. Isso pode ser um diferencial 
competitivo expressivo à celulose bran-
queada de eucalipto nos próximos cinco 
a dez anos”, frisou o keynote da sessão 
Tecnologias para produção de papel de 
alta qualidade.

Esa Vakkilainen, professor de Sistemas 
de Energia Sustentável na Universidade 
LUT, em Lappeenranta, na Finlândia, e 
também keynote da sessão Avanços na re-
cuperação de licor negro, propôs uma dis-
cussão pertinente sobre a tendência de as 
fábricas do setor tornarem-se em plantas 
cada vez maiores. “Como estamos tornan-
do essas plantas ainda mais corretas do 
ponto de vista ambiental? Criando novos 
produtos a partir da adaptação de proces-
sos”, comentou.

Na visão do professor da LUT, a pande-
mia de coronavírus já exerceu uma série 
de impactos ao setor e seguirá causando 
outros. “O ciclo de negócios, como um 
todo, foi afetado negativamente, fazen-

do com que muitas empresas tenham de 
apertar os cintos. E é difícil transformar 
processos e criar novos produtos enquan-
to corta-se despesas”, apontou o gargalo 
do momento atual.

Como em todos os setores e segmen-
tos industriais, Vakkilainen disse acre-
ditar que algumas empresas tendem a se 
adaptar melhor ao contexto desafiador e 
reagir mais rapidamente, explorando as 
oportunidades advindas do cenário atual 
e futuro. “Estamos nos transformando, 
entretanto, ainda há tempo para ver como 
isto será feito.”

Keynote da sessão Indústria 4.0, Carlos 
Mandolesi, gerente de Portfólio de Projetos 
do Trinity College Dublin e presidente da 
ISA – International Society of Automation, 
enfatizou a necessidade de desenvolver os 
novos “engenheiros digitais”, ao deixar um 
gargalo em evidência: “ainda temos poucos 
profissionais preparados para a nova reali-
dade, prontos para lidar com temas atuais, 
como Cyber Security e inúmeros outros”.

Na visão dele, o mundo está mudando 
depressa, tornando os negócios cada vez 
mais globalizados. Acompanhar as ten-
dências tecnológicas é um desafio, prin-
cipalmente pela necessidade de identifi-
car quais incrementos realmente trazem 
benefícios à operação. “Neste contexto, 
sabemos que a transformação digital, 
que já vem ocorrendo, será crucial para 
um crescimento competitivo nos próxi-
mos anos. Para contribuir com todas as 
questões em aberto relacionadas a esse 
processo de amadurecimento, a ISA tem 
trabalhado com diversas universidades e 
companhias para desenvolver o currículo 
do engenheiro digital, uma nova compe-
tência que será um importante contri-
buinte dos diferentes segmentos indus-
triais nessa jornada”, informou Mandolesi 
sobre o trabalho em andamento.   n

“Como estamos tornando essas plantas ainda mais corretas do ponto de vista ambiental? 
Criando novos produtos a partir da adaptação de processos”, comentou Vakkilainen

Mandolesi enfatizou a necessidade de desenvolver os novos “engenheiros digitais”, ao 
deixar um gargalo em evidência: “ainda temos poucos profissionais preparados para a nova 
realidade, prontos para lidar com temas atuais, como Cyber Security e inúmeros outros”


