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Balanço energético

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

Setor discute atual consumo de energia dentro das fábricas de celulose e 
papel na busca de soluções para melhorias contínuas

A eficiência energética da indústria de celulose 
e papel despertou interesse dos participantes 
do ABTCP 2011 – 44° Congresso Internacional 

de Celulose e Papel, realizado entre 3 e 5 de outubro. 
Reunidos em uma mesa-redonda para discutir aspec-
tos relacionados ao atual consumo energético do se-
tor, os presentes puderam acompanhar palestras de 
Wanderlei David Pereira, gerente de Recuperação e 
Utilidades da Fibria; Aluizio Sales Jr., especialista em 
Melhoria de Processos da International Paper (IP); e 
Fernando Scucuglia, gerente de Caldeiras de Recupe-
ração da Metso Paper (América do Sul).

Priscila Chuffa, engenheira de Produção de Recupera-
ção e Utilidades da Lwarcel Celulose, foi a responsável 
por intermediar as apresentações. Ao abrir o evento, 
lembrou a todos que, “embora possamos nos orgulhar 
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das inúmeras conquistas vistas nos últimos anos, o setor 
de celulose e papel ainda ocupa o terceiro lugar entre 
os segmentos industriais que mais consomem energia”.

De acordo com o gerente da Metso, a atual conjuntura 
favorece a busca pelas soluções dos gargalos ainda exis-
tentes. A globalização da economia, as mudanças dos 
mercados emergentes e a importância da sustentabilida-
de diante das alterações climáticas que vêm ocorrendo 
são apontadas por ele como tendências mundiais que 
impulsionam o desenvolvimento de novas tecnologias. 
“No dia a dia das fábricas, essa influência se reflete na 
busca contínua pela redução do custo de produção – e, 
nessa questão, a eficiência energética desponta como fa-
tor fundamental a ser considerado”, analisou Scucuglia. 

Entre as opções tecnológicas já disponíveis, o gerente 
da Metso descreveu o potencial das caldeiras de recupe-
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de 7.000 tss/d e parâmetros de 92 bar e 490°C.
O projeto Eldorado, no Mato Grosso do Sul, com start 

up previsto para 2012, também se destaca pela implan-
tação do conceito high power. A caldeira de recuperação 
adquirida pela empresa tem capacidade de 6.800 tss/d, 
com parâmetros de 87 bar e 490°C. “Será a próxima 
maior caldeira do mundo”, adiantou o gerente da Metso 
sobre a inovação tecnológica, que já se transformou em 
realidade aos grandes players nacionais.

Alguns paradoxos 
Fábricas de pequeno e médio portes são apontadas 

como as maiores consumidoras de energia do setor. Ins-
talações antigas costumam ser destacadas como as res-
ponsáveis pelo consumo excessivo, tão indesejável hoje 
em dia, seja por questões ambientais ou comerciais. Será, 
então, que os avanços tecnológicos capazes de melhorar 
a eficiência energética da indústria de celulose e papel 
estão restritos aos grandes representantes do segmento?

O questionamento alimentou o debate da Mesa-Re-
donda sobre Eficiência Energética promovida durante 
o ABTCP 2011. O gerente da Metso defendeu que o 
tamanho da fábrica não é fator determinante para o 
acesso às tecnologias. “Hoje, no Brasil, quando falamos 
em parques modernos, não nos referimos apenas a fá-
bricas com capacidade instalada de 1,5 milhão de tss/a. 
Há uma linha da Fibria, por exemplo, com capacidade 
de 650 mil tss/a que pode ser citada entre as fábricas 
modernas”, pontuou Scucuglia. 

Para ele, as dificuldades se escondem em outro âmbi-
to: o pay back por trás desses investimentos. “É claro que 
fábricas maiores têm melhores retornos de investimento, 
pois nos referimos a volume de produção, só que isso 
não significa que fábricas de menor porte não tenham 
um bom retorno. O ganho de capital de uma fábrica de 
celulose de grande porte que investe em eficiência ener-
gética é de 40%, em média. Considerando uma fábrica 
de menor porte, menos eficiente, vamos imaginar que 
esse lucro caia para 30%, o que não deixa de ser um belo 
lucro”, exemplificou.

Tecnologias de ponta e capital para investimentos à 
parte, operar sem desperdícios deve ser palavra de or-
dem a todos os players do setor. “A energia mais cara é 
aquela desperdiçada. Como estamos muito focados na 
produção de celulose e papel, muitas vezes a gestão da 
energia acaba sendo deixada de lado, o que não deve 
acontecer”, reforçou o gerente de Recuperação e Utili-
dades da Fibria. 

Acertar o balanço técnico entre as ilhas que com-
põem a planta é indispensável na busca contínua pela 

ração high power. Segundo ele, os equipamentos com 
esse conceito buscam a maximização da geração de 
energia. Na prática, o que se vê dentro das plantas que 
implantam tais caldeiras é uma produção maior de ener-
gia com a mesma queima de licor negro. 

Ainda abordando o funcionamento das caldeiras high 
power, Scucuglia explicou que a atuação diferenciada se 
resume aos seguintes pontos: elevação da temperatura e 
da pressão do vapor gerado nas caldeiras; otimização da 
temperatura da água de alimentação, assim como otimi-
zação da temperatura do ar de combustão, e queima do 
licor com alto teor de sólidos. “Quanto maior a concen-
tração de sólidos, mais alta será a eficiência da caldeira. 
Como, porém, se trata de um processo recente, todos 
esses aspectos têm de ser definidos dentro do balanço 
específico de cada fábrica”, completou.

A primeira caldeira high power foi instalada na UPM 
Kymene, na Finlândia, em 2008, conforme contou o 
gerente da Metso. “A caldeira, que tem capacidade de 
3.600 tss/d, trabalha com os maiores parâmetros de pres-
são e temperatura (102 bar e 505°C). Já o teor de sóli-
dos chega a aproximadamente 84%”, detalhou. Outro 
exemplo de implantação citado por Scucuglia foi o da 
Celbi Figueira da Foz, em Portugal, cujo start up ocorreu 
em 2009. “Essa caldeira tem capacidade de 2.400 tss/d 
e apresenta parâmetros de pressão e temperatura de 90 
bar e 480°C e teor de sólidos maior do que 80%.”

No Brasil, um exemplo da evolução das caldeiras de re-
cuperação pode ser visto pela comparação de duas unida-
des fabris da Suzano. Enquanto o parque de Mucuri conta 
com uma caldeira com parâmetros de 85 bar e 480°C, o 
próximo start up projetado pela companhia para 2013 no 
Maranhão contará com um equipamento com capacidade 
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eficiência energética. “Antes da entrada da nova linha de 
branqueamento da Unidade Aracruz da Fibria, tínhamos 
atingido uma redução no consumo energético da ordem 
de 2%”, afirmou Pereira. “Tal economia foi conquistada 
sem nenhum grande investimento; apenas com a nova 
abordagem da gestão da otimização energética. Em fá-
bricas mais antigas, talvez seja até mais fácil encontrar 
essas oportunidades de melhoria do que em fábricas 
extremamente novas, já desenhadas para otimização do 
uso de energia.”

Ainda sobre a experiência da Fibria Aracruz, o gerente 
de Recuperação e Utilidades revelou que, com a fusão en-
tre a VCP e a Aracruz, a unidade passou a trabalhar em 
uma nova modelagem de balanço energético. “Ao longo 
de 2010, as unidades de Aracruz e Três Lagoas fizeram a 
elaboração do novo balanço e a adequação necessária 
para chegar ao padrão adotado pela Votorantim em to-
dos os parques.” 

Entre as mudanças, Pereira citou a contratação de um 
engenheiro especialmente dedicado à gestão de energia 
da fábrica. “Quando o grupo decide determinar essa fun-
ção a um profissional, fatalmente os resultados apare-
cem”, incentivou a prática. 

Com opinião semelhante, o especialista em Melhoria 
de Processos da IP afirmou que, antes de consolidar a 
necessidade de investimento de capital em busca de um 
modelo sustentável em eficiência energética, é preciso es-
truturar a própria gestão. “Toda empresa deve saber qual 
é sua missão e visão, além de entender quais etapas terá 
de cumprir para atingir o foco”, disse em sua palestra. 

Para amadurecer a visão a respeito dos próprios ob-
jetivos, em 2008 a IP deu início a um trabalho de for-
talecimento de seus pilares. Entre os primeiros passos, a 

companhia criou uma cultura de inovação. “Quando esse 
aspecto está consolidado, cria-se uma massa de pessoas 
empenhada em trazer soluções em qualquer área, incluin-
do eficiência energética”, descreveu Sales Jr. 

A correlação entre cultura de inovação e melhoria do 
consumo energético pode ser vista na prática, segundo 
o executivo. “A maior parte das ações tomadas em prol 
da melhoria contínua não precisou de investimento de 
capital”, garantiu. Nesse contexto, a gestão de metas e 
o acompanhamento dos indicadores de eficiência energé-
tica se mostraram fundamentais. “Antes de 2008, tínha-
mos uma engenharia complicadíssima, cheia de projetos 
e sobrecarregada. Percebemos que precisávamos seguir 
um modelo diferente – e o seguimos até hoje.” 

A prática regular de benchmarking foi citada como 
medida adotada pela IP. “Ao todo, fazemos três tipos de 
benchmarking: um interno, comparando o ano de uma 
unidade com seus três melhores meses consecutivos, a 
fim de verificar quais fatores levaram ao melhor desem-
penho no período; outro feito entre todas as unidades da 
empresa; e um terceiro, que chamamos de global, para 
nos posicionarmos mundialmente em relação a outras 
fábricas”, revelou Sales Jr.

Como sugestões para atingir sustentabilidade em efi-
ciência energética, o especialista em Melhoria de Pro-
cessos da IP listou: “A equipe de manufatura deve estar 
consciente dos custos e consumos específicos e executar 
as propostas sugeridas pela área de P&D, acompanhan-
do a evolução com metas definidas e factíveis; novas 
tecnologias e inovações devem ser constantemente in-
cluídas numa lista e seus indicadores financeiros men-
surados, e, por fim, deve sempre haver sinergia entre os 
indicadores econômicos, ambientais e sociais”.   

Embora o foco 
do setor seja 
a produção 
de celulose e 
papel, a gestão 
da energia 
não pode ser 
deixada de 
lado, conforme 
alerta Pereira

Desde julho último, empresas de diferentes segmentos industriais podem recorrer a uma importante ferramenta a favor da eficiência energética: a ISO 

50001. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a norma especifica requisitos para o estabelecimento, a implantação, a manutenção e a 

melhoria de um sistema de gestão de energia com o propósito de habilitar organizações a seguir uma abordagem sistemática para atendimento da melhoria 

contínua de seu desempenho energético. 

Questionado sobre o conhecimento da norma e sua opinião a respeito das vantagens de adequar-se às diretrizes, o especialista em Melhoria de Processos 

da International Paper (IP), Aluizio Sales Jr., disse que a empresa já vem discutindo o assunto. As dúvidas, segundo ele, giram em torno da motivação em 

buscar o cumprimento da norma. “A linha de raciocínio para obter determinada certificação costuma partir da solicitação do cliente ao fornecedor. Será, 

porém, que essa demanda já está consolidada e que o atendimento à norma alavancaria as vendas de celulose e papel?”, compartilhou com os presentes. 

Sales Jr. afirmou que a empresa já soma o capital necessário para obter a certificação. “Talvez, no caso dessa norma, a iniciativa venha de uma fonte dife-

rente: o setor público. Se o governo passar a exigir a ISO 50001 para empresas que pretendem participar de licitações, por exemplo, a motivação se fortalece”, 

exemplificou, apontando os possíveis caminhos para a adoção da nova norma.

A relação com os investidores também promete ser beneficiada pelas empresas que obtiverem a certificação. Afinal, mostrar que a gestão em energia é 

preocupação frequente da companhia e que periodicamente se busca produzir mais com menos consumo destaca-se como estratégia efetiva para agregar 

valor diante do mercado.

ISO 50001 favorece melhoria contínua em desempenho energético


