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As Sessões Técnicas do Con-
gresso ABTCP deste ano 
tiveram foco em melhorias 
para o processo produtivo, 
uso sustentável dos recur-

sos e expansão do portfólio atual. Durante 
todo o evento, os congressistas puderam 
atualizar seus conhecimentos sobre Melho-
ramento florestal do eucalipto para a pro-
dução de celulose, Ferramentas analíticas 
para qualidade de madeira e bioprodutos, 
Indústria 4.0, Biorrefinarias, Recuperação 
e Energia, Planejamento e Manutenção de 
Fábricas de Celulose e Papel, Tecnologias 
para produção de papel de alta qualidade, 
Avanços em Papel; na recuperação do licor 
negro; em Tissue; em Polpação Química; 
na Química de branqueamento; na Carac-
terização e aplicação da lignina; Planeja-
mento e Manutenção de Fábricas de Celu-
lose e Papel, e Nanocelulose.

No dia 5 de outubro último, primeiro 
dia do evento, Celso Marino, docente 
da Universidade Estadual de São Paulo 
(UNESP), foi moderador da sessão Me-
lhoramento florestal do eucalipto para a 
produção de celulose. O bom manejo de 
clones e testes dos indivíduos para es-
colha dos mais adaptados às diferentes 
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condições de solo é fundamental para 
áreas mais fronteiriças à eucaliptocul-
tura, especialmente nas regiões Norte e 
Nordeste do País, propiciando ganhos 
de produtividade ou minimização de 
perdas”, resumiu sobre a do Keynote 
Otavio Campoe (UFLA), que faz parte 
de um projeto desenvolvido em conjun-
to com o IPEF.

Gleison Augusto dos Santos (UFV), por 
sua vez, abordou possíveis combinações de 
híbridos e como eles podem ser até 20% 
mais produtivos. Entre outros assuntos, 
Richard B. Phillips (North Carolina State 
University) tratou do efeito das variáveis flo-
restais nos custos da madeira de fibra curta. 
Ele defendeu que o setor se divide em dois 
negócios, a parte florestal e a parte indus-
trial. Ambos são ligados pela sua capacidade 
logística, ou seja, devem ser avaliados para a 
tomada de decisões das empresas, especial-
mente quando a distância pode atuar como 
um fator limitante para o negócio. 

Ainda no dia 5 de outubro foi realizada 
a sessão Indústria 4.0, moderada por An-
dré Kakehasi, diretor de Automação da 
Valmet. Na ocasião, Kakehasi apontou que 
as soluções oferecidas pelos fornecedores 
estão alinhadas às tecnologias requeridas 

pelos fabricantes de celulose e papel. Ele 
reconheceu, no entanto, que o setor ainda 
possui um déficit de profissionais qualifica-
dos para atuar nessas novas áreas. “A apre-
sentação do Keynote Carlos Mandolesi, da 
ISA – International Society of Automation, 
deu enfoque aos novos ‘engenheiros digi-
tais’, e deixou esse cenário em evidência. 
Ainda temos poucos profissionais prepa-
rados para a nova realidade, prontos para 
lidar com temas como Cyber Security”, 
exemplificou, sublinhando que a ISA pos-
sibilita, incentiva e colabora com a prepa-
ração de mais profissionais para o mercado 
e tem buscado entender quais são essas 
necessidades no setor de papel e celulose. 

(Saiba mais sobre o assunto na Repor-
tagem Especial sobre as palestras dos 
Keynotes, nesta edição).

Todo esse novo cenário, que envolve o 
trabalho remoto e o uso de novas tecnolo-
gias, bem como seus desafios e benefícios, 
também foram abordados por Simone Ma-
ria Marcon, da Trisolutions Soluções em 
Engenharia. 

As demais palestras, dos profissionais da 
Buckman, Marcelo X. Ribeiro, e da Valmet, 
Tatu Pitkänen, dividiram um conteúdo 
mais técnico e, ao mesmo tempo, com tec-
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nologias aplicáveis ao setor, apresentando 
resultados reais, especialmente quanto à 
melhoria de performance. Vale destacar 
ainda a proposta de drones para inventário 
florestal, apresentada por Laila Moreira, da 
Radaz, com grande aplicabilidade para o 
setor de base florestal.

Dando continuidade ao assunto, as pa-
lestras da sessão Indústria 4.0 II, com mo-
deração de Álvaro Flauzino, especialista 
em Automação da Klabin, “demonstra-
ram que, cada vez mais, as empresas estão 
obtendo informações extraídas dos seus 
próprios dados, ou seja, os profissionais 
estão conseguindo explorar os dados re-
presados nos sistemas. Seja no Advanced 
Process Control (APC), em Web Inspec-
tion ou nos sistemas de gerenciamento 
como um todo. Com isso, gera-se mais 
informações, seja para o operador ou para 
a gestão, trazendo benefícios para toda a 
operação”, destacou o profissional.

Com relação à Industria 4.0 e os avanços 
em controles e processo, algumas apresen-
tações abordaram a utilização de Analytics, 
aplicando toda a expertise dos engenheiros 
de processo na tecnologia. Jonatas Carlos 
Pereira de Araújo (Suzano) destacou a 
aplicação no APC, passando do problema 
à solução, unindo tecnologia, processo e 
ganhos financeiros. “Embora o APC não 
seja da Indústria 4.0, muitos conceitos en-
tre APC e ML estão se convergindo e ele 
falou sobre a exploração desses conceitos. 
Isso é muito interessante e está avançando 
bastante”, disse Flauzino.

Arttu-Matti Matinlauri (Valmet) abor-
dou a identificação efetiva na descoberta 
dos dados na máquina e como pode ser 
aplicada a todo o processo de papel e celu-
lose. Ivan Medeiros (Voith Paper) tratou da 
predição do sistema de quebras e a possibi-
lidade de integrá-lo ao sistema de obtenção 
de defeitos no papel. David Vijh (Kadant) 
apresentou os diferenciais do seu sistema 
de gerenciamento de secador e sistema de 
controle para auxiliar nos processos pro-

dutivos, e Helder Alves Batista (Yokogawa) 
falou sobre itens necessários e suas verten-
tes para sistemas de segurança e a possibili-
dade da operação de sistema remotamente.

“Ainda assim, diante de tudo que foi 
apresentado, a integração dos sistemas 
continua sendo um desafio. É comum ver-
mos soluções específicas para etapas do 
processo, mas não o contrário. Quando 
tivermos essa opção disponível, os ganhos 
serão muito maiores, conversando de uma 
forma mais natural e menos traumática. 
Além disso, a partir do momento que as 
tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 

passarem a ser implementadas em maior 
escala, o segundo desafio será o treinamen-
to da equipe que irá operar e dar suporte a 
isso”, completou o moderador da sessão de 
Indústria 4.0 II.

Outro tema de importante relevância 
ganhou a atenção dos congressistas: Avan-
ços na caracterização e aplicação da ligni-
na que foram discutidos por especialistas 
no assunto, com moderação de Leonardo 
de Caux, coordenador de Monitoramento, 
Pesquisa e assistência técnica a clientes da 
Cenibra. Ele destacou que, apesar de dis-
tintos, os temas apresentados ressaltaram a 
importância da caracterização da lignina, 
ou seja, o correto conhecimento de sua 
estrutura, principalmente para aplicações 
mais elaboradas, em que ela possui um va-
lor de mercado muito interessante.

“Nosso Keynote Dsc. Mikhail Balakshin 
(Aalto University) trouxe uma importante 
evolução em termos de caracterização da 
lignina acrescentando a esta caracterização 
correlações com suas propriedades. Em 
seguida, a doutora Patricia Fazzio Martins 
Martinez (Unicamp) apresentou um fra-
cionamento da lignina que abre portas para 
uma série de aplicações, enquanto o Msc. 
Rafael Eloy de Souza (UFRRJ) abordou uma 
aplicação direta da lignina e sua interação 
com um outro setor industrial (painéis de 
madeira)”, listou.

Para o profissional da Cenibra e mo-
derador da sessão, com a superação de 
grande parte dos desafios técnicos e cientí-
ficos, entender o mercado passa a ser fun-
damental. “Não basta o produto ser bom,  
ele precisa ser competitivo e ter boa acei-
tação. E, nosso setor, carrega com ele um 
importante argumento para seus produtos, 
a sustentabilidade. Toda movimentação 
que presenciamos hoje em relação a bior-
refinaria e, dentro dela, a lignina tem uma 
contribuição muito maior que os ganhos 
financeiros”, justificou. 

Especificamente, a sessão Avanços em 
ferramentas analíticas para qualidade de 
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madeira e bioprodutos dedicou atenção ao 
uso de técnicas analíticas em conjunto, 
conforme esclareceu o moderador Lean-
dro Dalvi, gerente de produção da Ceni-
bra. “Nos últimos anos, avançamos muito 
no uso de mais de uma técnica na mesma 
matriz. Aliados a isso, os tratamentos esta-
tísticos dos dados e modelos obtidos têm 
tomado crucial importância para tornar 
mais robustos os resultados obtidos nas 
pesquisas. O maior desafio é fazer com que 
técnicas analíticas avançadas, tipicamen-
te utilizadas em escala laboratorial, sejam 
atrativas tecnicamente e economicamente 
viáveis, gerando interesse do mercado.”

Tal sessão contemplou a palestra do 
Keynote Robert Moon, engenheiro de 
Pesquisa de Materiais no USDA Forest 
Service (United States Department of 
Agriculture), que detalhou uma tentativa 
de padronização dos termos e especifica-
ções para nanomateriais. 

Taina Ohra-aho (VTT Research) mos-
trou uma técnica analítica avançada,  
Py-GC/MS, inicialmente concebida para 
análises de matrizes gasosas, que possibi-
litou sua expansão para matrizes sólidas. 
Já os desafios analíticos que ainda temos 
pela frente para aumentarmos a precisão 
de nosso conhecimento sobre a qualida-
de de nossa matéria-prima, madeira, bem 
como melhorar os ajustes de processo 
que podem ser realizados por meio deste 

conhecimento foram mostrados por Braz 
Demuner (Suzano). 

Bijoy Prasad Ratho (JK Paper) abordou 
um importante passo no conhecimento 
dos clones comerciais utilizados por sua 
empresa, que provavelmente aplicará es-
sas informações em processos de seleção 
genética. Depois, Fernanda Maria Guedes 
Ramalho (UFLA) trouxe modelos robustos 
que conseguem predizer uma propriedade 
da madeira, sendo de grande relevância 
para o processo industrial.

Com destaque para o processo produ-
tivo, Marcelino Sacchi, gerente industrial 
da Ahlstrom-Munsjö, foi moderador da 
sessão Planejamento e Manutenção de Fá-
bricas de Celulose e Papel I e aprovou não 
só a relevância das palestras como o fato 
de trazerem conteúdos complementares. 
“O Keynote Leonardo Rodrigo Pimenta, 
gerente de Projetos e Engenharia da Su-
zano, trouxe uma visão mais abrangente 
sobre o desenvolvimento do produto e 
do processo, extraindo da teoria de Nas-
sim Nicholas Taleb, conhecido por seu 
trabalho em problemas de aleatoriedade, 
probabilidade e incerteza, conceitos-cha-
ve que podem trazer benefícios para o 
planejamento e a manutenção, a partir 
da antecipação”, exemplificou Sacchi ao 
fazer um resumo do tema apresentado 
pelo Keynote.

Dando continuidade ao tema, uma se-

gunda rodada sobre Planejamento e Ma-
nutenção de Fábricas de Celulose e Papel 
II, moderada por Ademilson Carlos Ze-
ber, gerente executivo industrial de pro-
dução da Eldorado Brasil, tratou, a partir 
da transformação digital, das novas e prá-
ticas ferramentas para a gestão da manu-
tenção. “No futuro, as fábricas poderão 
ser cada vez mais sustentáveis e seguras, 
contribuindo para aumentar a nossa par-
ticipação no mercado mundial de celulose 
e papel. Contudo, os principais desafios 
dentro desse tema são preparar, de for-
ma adequada, eficiente e rápida, todos os 
profissionais envolvidos neste processo de 
mudança, bem como as empresas conti-
nuarem acreditando que essa transfor-
mação trará um benefício enorme para as 
suas operações”, disse Zeber, justificando 
a relevância do tema.

Segundo o profissinal da Eldorado Bra-
sil, os fabricantes de celulose e papel no 
Brasil estão motivados para essa mudança 
de perfil na manutenção das plantas. “As 
ferramentas são completas e interagem 
para fechar o sistema. Muitas empresas 
estão desenvolvendo softwares que con-
tribuirão para a maior disponibilidade das 
plantas e isso é irreversível”, acrescentou.

Isso pôde ser acompanhado nas apre-
sentações, como a palestra de Pedro Mora 
(Kadant), sobre a diminuição do consumo 
de produtos químicos no branqueamento; 
na apresentação de Moacyr Angeli Junior 
(Suzano), com a relevância de um plano de 
manutenção consolidado para a linha de 
enfardamento, aumentando a disponibili-
dade de produção da planta; por Sabrina 
Loise de Moraes Calado (Applysia), que 
enfatizou a necessidade das empresas em 
terem uma visão mais ampla em relação ao 
meio ambiente, e na fala de Hugo Gomes 
(Time Now/Veracel) sobre a importância 
de um processo que identifica e seleciona 
os projetos que vão dar sustentabilidade 
à planta de celulose. Já Eduardo Ishikawa 
(Yokogawa) destacou o crescimento da 

O produto não basta ser bom,  fundamental, 
ele precisa ser competitivo e ter boa 

aceitação. E, nosso setor, carrega com ele um 
importante argumento para seus produtos, 
a sustentabilidade. Toda movimentação que 

presenciamos hoje em relação a biorrefinaria e, 
dentro dela, a lignina tem uma contribuição  

muito maior que os ganhos financeiros”,  
justificou Leonardo de Caux
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transformação digital, o aumento da dis-
ponibilidade e redução de custos, mudan-
do a cultura das empresas.

Com foco na expansão do portfólio de 
produtos gerados pelo setor florestal, a ses-
são Biorrefinarias de fábricas de celulose, 
que teve a moderadora Gabriela Maranesi, 
gerente de P&D Industrial na Bracell, trou-
xe perspectivas ao assunto.  “Nos últimos 
cinco anos, o tema das biorrefinarias vem 
ganhando espaço no Congresso ABTCP. 
Primeiro, com algumas palestras e, mais 
recentemente, com a sua própria sessão. 
Isso é um indicativo de que as empresas 
têm realizado avanços para expandirem 
seus negócios”, frisou. 

No hemisfério norte, em especial nos 
Estados Unidos, no Canadá e nos países 
escandinavos, o tema já está bastante es-
tabelecido, como demonstrou Michael 
Paleologou, cientista sênior do Grupo de 
Processos Químicos da FPInnovations 
(Canadá). Ele informou que a pressão 
por alternativas mais sustentáveis, o ciclo 
de corte mais longo influenciando direta-
mente a produção florestal e a necessida-
de de redução de custos impulsionaram 
o desenvolvimento de novos produtos, 
reaproveitando-se os resíduos utilizados 
nos processos fabris. “A capacidade global 
de produção de lignina kraft aumentou de 
17,5 mil toneladas/ano para 160 mil tonela-
das/ano. O incremento foi possível devido 
à disponibilidade de duas tecnologias dife-
rentes e sólidas de recuperação de lignina, 
a LignoBoost e a LignoForce, que possibi-
litaram a produção de lignina de alta qua-
lidade a partir do licor negro. Ao mesmo 
tempo, vários grupos de pesquisa em todo 
o mundo intensificaram seus esforços para 
produzir produtos de alto valor a partir da 
lignina”, contextualizou Paleologou.

Acompanhando o assunto sobre produ-
tos derivados dessa cadeia produtiva, no 
mesmo dia, a sessão Avanços em Nanoce-
lulose evidenciou os desafios que fornece-
dores de tecnologia, a academia e institu-

tos de pesquisa e a indústria de celulose 
têm que superar para que a nanocelulose 
possa ser comercialmente competitiva. O 
moderador da sessão, Estevão Frigini Mai, 
pesquisador em Celulose e Biorrefinaria 
da Suzano, pontuou que existem processos 
já estabelecidos que precisam ser otimiza-
dos ou até mesmo redesenhados e desen-
volvidos com o intuito de reduzir custos 
de investimento, o consumo de insumos 
(químicos, energia, água etc.), assim como 
serem mais eficientes sem deixar de lado 
o seu caráter sustentável. O que pôde ser 
conferido nas palestras de Jeremy Anderson 
(Noram Engineering and Constructors Ltd), 
com uma abordagem diferente para as eta-
pas de reação e purificação da produção 
de celulose nanocristalina (CNC), e por 
Laline Ramires Franqueira Koch (Voith), 
a partir de uma visão geral das mudanças 
e esforços que a indústria do papel está 

sofrendo. “Neste contexto, a nanocelulose 
se encaixa perfeitamente como mais um 
elemento positivo no endereçamento de 
questões ambientais que temos vivencia-
do”, destacou.

Mai disse ainda que, além dos desafios 
da produção de nanocelulose, existe tam-
bém uma carência de tecnologias de carac-
terização de nanocelulose para processo. 
“Técnicas avançadas como, por exemplo, 
a microscopia eletrônica de varredura, de 
força atômica e de transmissão, têm sido 
largamente empregadas em laboratório 
para caracterizar nanocelulose, contudo 
são técnicas dispendiosas e que não são 
aplicáveis ao processo. Já os consagrados 
analisadores morfológicos podem ser um 
‘guia’, porém sabidamente com limitações. 
O uso de inteligência artificial poderia ser 
um bom coadjuvante na superação dos de-
safios citados”, destacou. 

Tais questões foram abordadas por Re-
nato Damásio (Klabin) que apresentou, as 
análises morfológicas e de reologia como 
técnicas viáveis para monitorar a produ-
ção de celulose microfibrilada (MFC), e 
Wanderson Braz (Departamento de En-
genharia Química e Materiais, PUC-Rio) 
que, além de trazer outras técnicas de ca-
racterização de CNC e MFC (microscopia 
eletrônica a espectroscopia no infraver-
melho (FTIR), apresentou os resultados 
positivos que a MFC e CNC tiveram ao 
serem aplicadas na remoção de íons de 
cobalto de uma solução aquosa. 

Ari Medeiros, presidente do 9.º ICEP 
e diretor industrial da Veracel, moderou 
a sessão Avanços na polpação química I e 
elogiou a qualidade dos conteúdos apre-
sentados. “Ricas em inovações, pelos tes-
tes laboratoriais apresentados, as palestras 
se mostraram de grande aplicabilidade in-
dustrial. Tais avanços na área de polpação 
química evidenciaram a busca pelas em-
presas por novos processos e tecnologias, 
visando a ganhos de qualidade e produti-
vidade”, fez o balanço.

“Nos últimos cinco 
anos, o tema das 

biorrefinarias vem 
ganhando espaço no 
Congresso ABTCP. 

Primeiro, com 
algumas palestras e, 
mais recentemente, 
com a sua própria 
sessão. Isso é um 
indicativo de que 
as empresas têm 
realizado avanços 
para expandirem 
seus negócios”, 
frisou Gabriela 

Maranesi
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Alexis Métais (Xylem) falou sobre a 
aplicação de ozônio para fábricas de celu-
lose solúvel, com uma alternativa menos 
poluente que o dióxido de cloro, quando 
aplicado em algumas sequências do bran-
queamento. Kraig Kent (Nalco Water) 
também demonstrou uma nova solução 
química que atua no processo de polpa-
ção, com função “duo”, a fim de retirar os 
extrativos necessários, propiciando maior 
qualidade e menos sujeira, como também 
aumento no rendimento do processo. 

Janaina Resende Demuner (Klabin) 
exibiu uma nova proposta a partir do 
uso de polissulfeto para aumentar o ren-
dimento do processo de cozimento da 
madeira de eucalipto e pinus. Ao final, 
Xiao Jiang (Universidade Estadual da Ca-
rolina do Norte) apresentou a tecnologia 
CRISPR (do inglês Clustered Regularly In-
terspaced Short Palindromic Repeats, que 
significa Repetições Palindrômicas Curtas 
Agrupadas e Regularmente Interespaçada 
e  consiste em pequenas porções do DNA 
bacteriano compostas por repetições de 
nucleotídeos), sendo aplicada na modifi-
cação da madeira e os impactos econômi-
cos gerados no cozimento. 

Por sua vez, no quarto dia do evento, a 

sessão com enfoque nos Avanços na quí-
mica de branqueamento, “demonstrou tal 
evolução sob o ponto de vista técnico des-
sa etapa contemplando de maneira muito 
feliz todos os estágios do branqueamen-
to”, conforme Osvaldo Vieira, engenheiro 
Especialista em Desenvolvimento de Pro-
cessos de Produção de Celulose e Papel da 
Klabin, e moderador da sessão.

A palestra de Héricon Silva (Cenibra) 
abordou a modernização da planta de 
branqueamento, na linha 1, Belo Orien-
te. Na apresentação seguinte, Peter Biza 
(Imerys) versou sobre uma tecnologia 
de branqueamento que melhora custos, 
qualidade e meio ambiente (Ecobright). 
“Trata-se da mudança de soda e sulfato 
de magnésio por hidróxido de magnésio, 
que pode ser aplicada em todos as plantas. 
Passando pela parte de gerenciamento das 
plantas de branqueamento, Felipe de Carli 
(Bracell) apresentou o projeto piloto que 
utiliza ferramentas de lean manufacturing 
para mudança de cultura e aumento de 
eficiência da planta de dióxido de cloro”, 
explicou Vieira.

Por fim, João Carlos Jossani (Suzano) 
falou sobre a substituição de água quente 
por filtrado alcalino, mantendo a qualida-

de, reduzindo custos na lavagem da polpa 
após o estágio dhot, com resultados posi-
tivos também para a qualidade do efluente 
gerado.

No quarto dia do evento (8/10), Avan-
ços em papel foi o tema da sessão mo-
derada por Rubens Chaves de Oliveira, 
docente da Universidade Federal de Vi-
çosa (UFV), no programa de Tecnologia 
de Celulose e Papel. Para o professor, as 
palestras evidenciaram os desafios perti-
nentes ao setor de papel, em especial, no 
processo de colagem, destacando que as 
apresentações conseguiram oferecer al-
gumas alternativas para esse problema. A 
apresentação de Carlos Eduardo Pereira 
(Kemira) apresentou um novo produto 
usado para colagem de papéis para atuar 
com a cola ASA. Um químico feito a par-
tir do óleo de girassol e, portanto, mais 
sustentável. A segunda apresentação, de 
Rui Frazão (Kemira), trouxe um novo 
produto considerado fundamental em 
revestimento de papéis, o FennoBind que 
atua na superfície do papel para melhoria 
de qualidade de superfície. “Esse produto 
é utilizado especialmente na área de im-
pressão dos diversos tipos de papéis, sen-
do aceito desde as impressoras off-set até 
mais eficientes, digitais e computadoriza-
das que avaliam a qualidade do papel para 
dosar tintas, otimizando a impressão”, dis-
se Oliveira.

Carolina Morales Rodrigues (Klabin) 
também falou sobre a colagem de papéis, 
com foco na redução de consumo de cola 
AKD na produção de papelcartão. Já a 
palestra de Marcos Scheil (Voith Paper) 
abordou como essa indústria se move em 
função das necessidades da sociedade e 
em atender ao mercado.

Mais especificamente sobre os Avanços 
em tissue, as palestras da sessão com mo-
deração de Elka Basile, supervisora de 
P&D e Regulatórios na Santher, contem-
plaram apresentações sobre a importância 
das características estruturais do tissue. 

“Ricas em inovações, pelos testes laboratoriais 

apresentados, as palestras se mostraram de 

grande aplicabilidade industrial. Tais avanços 

na área de polpação química evidenciaram a 

busca pelas empresas por novos processos e 

tecnologias, visando a ganhos de qualidade e 

produtividade” Ari Medeiros
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Afonso H. T. Mendes (CentreConsult), 
avaliou os fatores mecânicos que interfe-
rem na estrutura do tissue e seu desem-
penho. Logo após, Song Won Park (USP) 
abordou o mecanismo de formação. Am-
bos com foco nas características técnicas 
mais valorizadas pelo mercado, princi-
palmente a maciez.  A capacidade de ab-
sorção dos papéis tissue, a partir da com-
preensão do seu processo de expansão, foi 
destaque da palestra de Jeremie Viguie 
(Centre de Technique du Papier – CTP).

Como inovação para o processo de fa-
bricação, David Cowles (Valmet), intro-
duziu o tema da Celulose Microfibrilada 
(MFC) e a sua contribuição para esse tipo 
de papel, sendo viável para aplicação ime-
diata para os diferentes tipos de celulose, 
atuando na substituição da quantidade de 
fibra longa virgem no processo. Ele des-
tacou que além de ser sustentável, por ser 
um produto renovável, a MFC consome 
menos energia no processo e confere ga-
nho de resistência para os papéis tissue ao 
reduzir a quantidade de químicos utiliza-
dos.

Ao final, Stephen Marrou (Nalco Wa-
ter) falou sobre um novo produto com 
efeito “duo”, o Nalsize One, um novo 
emulsificante de alto desempenho com-
binado com um agente de colagem que 
confere maior eficiência da máquina (au-
mento do tempo de atividade, deposição 
reduzida, maior velocidade em resposta) 
e maior qualidade ao produto final.

Fechando a programação de palestras 
sobre o tema papéis, no último dia do 
evento, a sessão Tecnologias para produ-
ção de papel de alta qualidade, foi mode-
rada por Carlos Augusto Soares do Ama-
ral Santos, gerente Corporativo de P&D 
da Klabin. “Hasan Jameel (Universidade 
Estadual da Carolina do Norte) compa-
rou tanto a fibra longa como a fibra cur-
ta para tecnologias em desenvolvimento 
para papéis tissue: um dos segmentos 
que mais crescem, e a competitividade é 

muito grande. Nesse sentido, as empre-
sas já têm realizado um mix de fibras em 
sua composição, devido ao alto preço da 
fibra longa e o eucalipto tem se mostrado 
imbatível para obtenção de maior “bulk”. 
Com a restrição da China para papéis re-
ciclados, o uso de fibra curta será maior 
em todos os sentidos. Portanto, é uma 
grande oportunidade para revisitarmos 
nossos processos, como a preparação 
de massa e linha de fibras, a fim de con-
quistarmos vantagem competitiva nessa 
produção. Além da qualidade, Jameel 
mostrou que, cada vez mais, o conceito de 
sustentabilidade vem sendo requisitado 
pelos consumidores, portanto, o eucalipto 
produzido no Brasil, por seu rápido ciclo 
de crescimento e propriedades físicas, no-
toriamente tem um grande espaço para 
desenvolvimento”, detalhou Santos.

A segunda palestra do último dia do 
Congresso ABTCP 2020, de Nayara Ber-
gamo Casagrande (Klabin), tratou de uma 
solução a partir de dois biopolímeros que 
ao serem aplicados ao sackraft, conferem 
melhorias em resistência, entre outras 
propriedades, podendo diminuir inclusi-
ve a gramatura desse tipo de papel.  Na 
sequência, Ricardo Silva Franco da Quin-
ta (Klabin), apresentou o novo produto de 
mercado da Klabin, o Eukaliner, um papel 
para embalagens 100% produzido com fi-
bra curta (polpa semiquímica da unidade 
de MA-PR)). Por último, Rosy Covarru-
bias (Buckman) abordou o desenvolvi-
mento de uma nova tecnologia enzimáti-
ca para o tratamento de fibras kraft não 
branqueadas, com a proposta de reduzir 
energia no processo de refino. 

Discutindo os Avanços na recuperação 
de licor negro, Roberto Villarroel, coor-
denador de processos da Eldorado Brasil, 
moderou a sessão que teve a apresentação 
de Esa Vakilainen (LUT, Finland), como 
Keynote. As tecnologias e oportunidades 
que as novas plantas de recuperação têm 
pela frente em função da tendência ao au-

mento da escala de produção dos novos 
projetos foram atualizadas pelo palestran-
te. 

“Esse tema é de grande importância 
para o Brasil, principalmente porque te-
mos uma concentração de novos projetos 
e instalações desse tipo surgindo na região 
e também limites a quebrar. Foi detalha-
do o cenário dos desafios para conciliar 
as novas exigências ambientais, maxi-
mização da geração de energia verde e a 
produtividade, pois cada vez apresentam 
mais variáveis para serem harmonizadas 
de forma viável e responsável”, explicou o 
moderador. Em seguida, Haroldo Mari-
nho Reis (Klabin) abordou a experiência 
operacional do projeto Puma, da Klabin. 
Fabiane de Sousa Tolentino (Yokogawa) 
falou sobre novas tecnologias para medi-
ção do gás de combustão CO e O2. Com 
enfoque inovador foram apresentadas as 
características de analisadores que pro-
movem o monitoramento dos gases pró-
ximo à região da fornalha e um controle 
que permite o mapeamento da distribui-
ção de gases logo no início da combustão. 

Márcio R. Vianna Neto (UFMG) apre-
sentou ferramentas para a modelagem 
computacional de plantas de evaporação, 
e Rohan Bandekar (Noram) trouxe uma 
nova tecnologia para a filtração de licor 
verde, uma vez que há a preocupação em 
se reduzir a contaminação no licor a fim 
de obter melhor qualidade, redução de 
custos e operação em ciclos mais fecha-
dos. 

Outro assunto de importante destaque, 
Avanços em gestão ambiental nas fábricas 
de celulose de eucalipto, tendo duas sessões 
destinadas exclusivamente à sua discus-
são, encerrou a programação do evento. 
A primeira sessão foi moderada por Paulo 
Cassim, especialista Corporativo de Saú-
de, Segurança do Trabalho e Meio Am-
biente na International Paper, que desta-
cou como desafios, as dificuldades em se 
obter avanços no tratamento de efluentes, 
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quando se considera o investimento e os 
custos envolvidos. “Porém, sabemos que a 
cada dia que passa a necessidade de rea-
proveitamento da água em relação à es-
cassez, força as empresas e universidades 
a investirem no desenvolvimento da área. 
O foco sempre é avançar, porém, sem au-
mentar o custo, o que inviabiliza diversas 
soluções. Em outras palavras, precisamos 
de resultados melhores, consumo menor 
de água e custos competitivos”.

Nesse sentido, conforme o moderador, 
o trabalho do Keynote Leandro Dalvi (Ce-
nibra) considerou todas as possibilidades 
reais de tratamento de efluentes e a dife-
rença dos processos aeróbios e anaeróbios. 

Com relação às apresentações de Daia-
ne Cristina Diniz Caldeira (UFV) e José 
Roberto Rosario Corrêa Filho (UFV), o 
destaque foi o reaproveitamento da água, 
tanto para água branca quanto água do la-
vador EP. “Como sabemos, todos os anos, 
várias empresas de celulose passam por 
problemas de escassez de água, existindo 
uma grande dificuldade em fechar os cir-
cuitos. O interessante dos trabalhos apre-

sentados é a utilização da ultrafiltração 
para efluentes parciais do processo, com 
possível reutilização próxima ao ponto de 
geração. Um outro ponto é que o sistema 
pode ser automático e, somado ao fato de 
que o preço das membranas atuais é mais 
baixo do que eram no passado, economi-
camente, pode ser uma ótima alternativa. 
Mas, como todo o projeto, é necessário es-
tudar o impacto do cloreto e do potássio 
presentes no filtrado”, acrescentou Cassim.

Na sequência, Clara Mendonza (Lappeen-
ranta University of Technology – LUT Ener-
gy) abordou o papel da emissão de CO2 da 
Caldeira de Recuperação e do Forno de Cal, 
e a possibilidade de se estudar os processos 
visando o seu aproveitamento no processo. 
“Se a biomassa passar por um processo de 
carbonização hidrotérmica e for utilizada 
como condicionador de solo, o carbono 
na biomassa é então armazenado e não li-
berado na atmosfera. Para uma fábrica de 
celulose, isso pode oferecer uma maneira 
de se aproximar das emissões negativas”, 
indicou o profissional.

Na segunda parte, com moderação de 

“Porém, sabemos que a cada dia que passa 

a necessidade de reaproveitamento da água 

em relação à escassez, força as empresas e 

universidades a investirem no desenvolvimento 

da área. O foco sempre é avançar, porém, sem 

aumentar o custo, o que inviabiliza diversas 

soluções. Em outras palavras, precisamos de 

resultados melhores, consumo menor de água 

e custos competitivos” Paulo Cassim

Leonardo Pimenta, gerente de Projetos e 
Engenharia da Suzano, as palestras mos-
traram as ações em gestão ambiental pra-
ticadas pelas fábricas de celulose e suas 
inovações. “Fundamental para a susten-
tabilidade dos negócios, pudemos visua-
lizar várias tecnologias aplicadas às etapas 
de tratamento de efluentes, o reaproveita-
mento de resíduos, redução de consumo 
de água e ainda a contribuição das empre-
sas no apoio à prática da sustentabilidade 
nas comunidades ao entorno das plantas”, 
disse o moderador.

Claudio Mudado da Silva (UFV), Key-
note da sessão, mostrou como o setor 
pode atuar cada vez mais de forma sus-
tentável, de maneira bastante produtiva 
e gerando retorno econômico para as fá-
bricas. Foram abordados os avanços tec-
nológicos recentes no tema. Logo após, 
Heikki Hannukainen (Toihan Oy, Finlân-
dia) apresentou um estudo de caso sobre a 
implementação de controles, baseado em 
nuvem, para atuar na melhoria do proces-
so de tratamento de efluentes em fábricas 
de celulose e papel. 

Tarciso Andrade Matos (Veracel) evi-
denciou como o reaproveitamento total 
dos resíduos é possível, a partir do case 
“Zero aterro”, a partir do redirecionamento 
desses resíduos para unidades de beneficia-
mento que posteriormente são transforma-
dos em substratos para a agricultura. Outra 
iniciativa foi apresentada por Sebastião 
Tomas Carvalho (Cenibra), para a região 
do Vale do Rio Doce, que carece de siste-
mas para gerenciamento dos seus efluentes 
sanitários. A empresa trouxe melhoria de 
qualidade para os dejetos residenciais após 
implantação de fossas sépticas.

A última palestra, de Daniel Silva da 
Costa (Cenibra), destacou uma solução 
inteligente para aproveitamento do lodo 
biológico como combustível, a partir 
de uma combinação de tecnologias que 
proporcionaram a sua queima na caldei-
ra de biomassa.          n


