
18 Revista O Papel - novembro/November 2014

REPORTAGEM DE CAPA 

O 
nível da competitividade da indústria brasileira de celulose 

e papel se destacou como pauta central do ABTCP 2014 – 

47.º Congresso Internacional de Celulose e Papel, realiza-

do em outubro último pela ABTCP em parceria com o Ins-

tituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) e a congênere Technical 

Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI), dos Estados Unidos.  

O intercâmbio de informações e conhecimentos entre estudantes, 

técnicos, coordenadores, supervisores, gerentes e executivos do setor 

teve início com o discurso de abertura de Darcio Berni, diretor exe-

cutivo da ABTCP. Ele informou que a entidade atua para promover a 

capacitação técnica e o desenvolvimento tecnológico das empresas. 

“A competitividade é um assunto constante em nossas discussões. 

Por isso, toda a programação do ABTCP 2014, incluindo as sessões 

técnicas e temáticas, bem como a participação dos expositores, foi 

voltada a estimular a reflexão e apontar caminhos para incrementar 

nossa capacidade competitiva.”

Berni destacou que, nos últimos anos, o setor ampliou sua produti-

vidade a partir dos avanços em Pesquisas & Desenvolvimento, “resul-

tantes de investimentos em tecnologia e aprimoramento de pessoas. 

Somente esse conjunto, trabalhando cada vez mais sintonizado, será 

capaz de elevar a competitividade das empresas”, disse, completando 

que, num mercado cada vez mais competitivo, só haverá lugar para 

os players que realmente se tornarem eficazes em suas operações, 

adaptando-se da melhor forma às exigências dos clientes, oferecendo 

soluções criativas e sendo capazes de promover condições competitivas 

à sua cadeia produtiva. 

Nesse contexto de constante busca por incrementos à competitivi-

dade, a capacidade de inovar faz toda a diferença, ponderou o diretor 

executivo da Associação. “Embora o setor brasileiro tenha se tornado 

referência mundial, não podemos nos acomodar. Os resultados que al-

cançamos no passado não serão suficientes para garantir sucesso no 

futuro. Por isso, a inovação deve ser o alvo das organizações e pautar 

suas equipes. Este evento da ABTCP é o espaço ideal para proporcionar 

conhecimentos aos profissionais, que, em sua rotina, poderão fazer di-

ferença na indústria.”

Dedicados a esse objetivo em comum, profissionais das diferentes 

áreas que formam a indústria de base florestal apresentaram os re-

sultados dos trabalhos que desenvolveram recentemente, apontando 

resultados positivos para o fortalecimento da competitividade do setor. 

A seguir, os detalhes dos dez artigos técnicos mais bem pontuados pelo 

Comitê Científico da ABTCP com resultados de pesquisas relevantes à 

competitividade técnica das empresas do setor.

MEIO AMBIENTE
Ao observar um impasse comum em indústrias de celulose e papel 

que implantam a tecnologia de membranas filtrantes para o trata-

mento terciário de seus efluentes sem a realização de um pré-trata-

mento e acabam encontrando dificuldades de operacionalização do 

sistema, devido ao fenômeno conhecido tecnicamente como colma-

tação (entupimento dos poros das membranas provocado por sólidos 

presentes nos efluentes, inviabilizando progressivamente a produção 

de permeado do sistema), Larissa Quartaroli, engenheira ambiental e 

mestre em Ciências Florestais pela Universidade Estadual do Centro-

-Oeste (Unicentro), no Paraná, também doutoranda em Engenharia 

Civil – Saneamento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), em Minas Gerais, dedicou-se a avaliar a Flotação por 

Ar Dissolvido (FAD) como alternativa de pré-tratamento de efluen-

te submetido a sistemas de membranas de microfiltração. “A FAD é 

uma técnica que permite elevada eficiência de clarificação de água e 

efluentes, resultando em sistemas mais eficientes e econômicos, além 

de grande flexibilidade operacional”, justifica a escolha do método.

Em parceria com outros quatro estudantes, Larissa conta que o tra-

balho faz parte da dissertação intitulada “Aplicação da flotação por ar 

dissolvido como pós-tratamento de efluente de lodo ativado em uma 

indústria de papel e celulose”, do Programa de Mestrado em Ciências 

Florestais, da Unicentro. “A parte experimental foi realizada no Labora-

tório de Saneamento Ambiental e Qualidade da Água do Departamento 

de Engenharia Ambiental da Unicentro. Já para a simulação da FAD, 

empregou-se um equipamento em escala de bancada denominado 

Flotateste e, para a simulação da microfiltração, uma unidade piloto 
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de membranas. As amostras de efluentes eram trazidas 

de uma indústria de celulose e papel. Ao todo, foram 

realizadas oito bateladas de experimentos, que tiveram 

duração de um ano, com intervalos para discussão de 

resultados”, detalha. “Foram testados ainda em labo-

ratório diferentes agentes coagulantes e polímeros, em 

várias opções de dosagens, além de diversas condições 

operacionais de uso da FAD e da microfiltração para se 

chegar à condição mais otimizada e eficiente do sistema 

como um todo”, completa.

Larissa revela que a pesquisa teve como principal re-

sultado a minimização da colmatação das membranas 

após a flotação por ar dissolvido como pré-tratamento. 

“O fluxo de permeado na membrana, que era em mé-

dia 69 L/h.m², aumentou para 182. A qualidade final do 

efluente produzido também melhorou significativamen-

te, principalmente em relação aos parâmetros de turbi-

dez, cor e Demanda Química de Oxigênio (DQO).”

Fazendo um balanço da contribuição do trabalho à 

competitividade do setor, Larissa diz que o comporta-

mento dos players há alguns anos se limitava a uma es-

tratégia passiva de diluir e dispersar os poluentes gera-

dos, prática não mais compatível com os atuais modelos 

de gestão ambiental empregados pelas empresas líde-

res de mercado. “A postura empresarial quanto à área 

ambiental mudou: atualmente, os custos com proteção 

ambiental são vistos como investimentos futuros e van-

tagens num mercado altamente competitivo”, ressalta.

Além da análise, Larissa enfatiza que os resultados re-

velam a elevada eficiência da FAD na remoção de parâ-

metros indicativos da colmatação das membranas, fator 

que demonstra a viabilidade técnica de sua aplicação 

em escala plena como unidade prévia ao tratamento do 

efluente antes do sistema de membranas, uma vez que 

o bloqueio das membranas consiste em um dos parâme-

tros de projeto mais importantes no dimensionamento 

desses sistemas. “Como a tendência atual dos diversos 

segmentos industriais está pautada na redução dos 

efluentes gerados (e, assim no reúso da água), com o 

objetivo de atender a legislações ambientais cada vez 

mais restritivas, ou ainda de reúso da água na própria 

indústria para diferentes finalidades, esses resultados 

podem contribuir para melhorar a imagem da indústria 

de celulose e papel no sentido de minimizar seu poten-

cial poluidor.”

Colocar a alternativa bem-sucedida em prática não 

inclui desafios técnicos, conforme garante a estudante. 

“Ambas as tecnologias já são consideradas bem es-

tabelecidas como opções viáveis no atual cenário de 

tratamento de águas residuárias, com bases teóricas 

sólidas e inúmeros exemplos de aplicação.”Os players, 

contudo, devem adotar uma nova postura quanto aos 

investimentos feitos nas Estações de Tratamento de 

Efluentes (ETEs), para atenderem à legislação ambien-

tal e produzirem efluentes de baixo impacto no am-

biente, com a possibilidade de ainda serem reutilizados 

no universo industrial. 

O engenheiro de produção Leonard de Almeida Ba-

tista, graduado em Engenharia Ambiental e mestre em 

Ciências Florestais pela UFV, dedicou esforços para de-

talhar o fechamento parcial de circuito de filtrado em 

uma planta de branqueamento ECF. “A ideia surgiu com 

a oportunidade de aplicar minha maior especialidade ao 

longo do programa de mestrado em Ciências Florestais 

dentro de um projeto viável e aplicável, que poderia aju-

dar no desenvolvimento da empresa onde trabalho”, diz 

ele sobre sua carreira na Klabin.

Após definir a área a ser estudada, Batista conta que 

a equipe realizou um levantamento de dados históricos 

da planta. “Por meio de um gráfico de Pareto, evidencia-

mos as maiores oportunidades, as quais elegemos como 

foco do trabalho. Em seguida, partimos para a escolha 

da ferramenta a ser utilizada e acabamos nos decidindo 

pela simulação computacional associada a ensaios de 

bancada como método do trabalho”, resume sobre o 

desenrolar da pesquisa. O autor salienta que, como o 

software em questão ainda não tinha sido testado com 

foco em celulose e papel, antes de dar início ao traba-

lho foi necessário provar sua eficácia. Depois disso, os 
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estudos de simulação computacional foram associados 

aos resultados de bancada. “Ao agregar os resultados 

obtidos com as duas ferramentas, foi possível predizer 

os ganhos e as perdas potenciais com a implementa-

ção do trabalho”, informa sobre o desfecho do método 

aplicado.

Entre os resultados encontrados, verificou-se que, 

apesar de aumentar o índice de saturação do sistema, 

a recirculação de filtrado nas condições propostas não 

seria suficiente para causar a incrustação das linhas e 

equipamentos. Em relação às propriedades qualitativas 

da polpa branqueada, identificou-se queda na alvura 

final e na coordenada de cor *L da polpa branqueada, 

além de um incremento nas coordenadas de cor *a e 

*b, quando realizada uma recirculação acima de 50% 

do filtrado em estudo. “Em outras palavras, comprova-

mos que níveis de até 50% de recirculação de filtrado 

são capazes de reduzir o consumo de água (e a geração 

de efluentes) sem prejudicar a qualidade final da polpa 

branqueada”, enfatiza. 

Ainda elencando as vantagens competitivas para a 

indústria de celulose e papel demonstradas pelos re-

sultados do estudo, Batista informa que é possível au-

mentar a produção da linha de polpa branqueada sem 

necessariamente investir em aumento de capacidade 

das plantas, seja de tratamento de efluentes, seja de 

captação de água. “O resultado do trabalho comprova 

a possibilidade de obter os ganhos citados com investi-

mentos simples.”

Apesar da conclusão positiva, o autor reconhece que 

ainda há um desafio a ser superado: comprovar os resul-

tados obtidos em bancada e na simulação computacio-

nal na planta industrial. “Os resultados estão totalmen-

te alinhados, mas mudanças estruturais na planta e no 

processo requerem o envolvimento de mais pessoas e 

empresas parceiras”, dá o recado.

O uso de biorreator com lodo aeróbio granular para o 

tratamento de efluente de máquina de papel foi o tema 

de estudo do engenheiro ambiental Ismarley Lage Horta 

Morais, do Laboratório de Celulose e Papel da UFV. Se-

gundo o autor, um dos grandes problemas enfrentados 

por empresas que utilizam o sistema de lodos ativados 

para o tratamento de efluentes consiste na perda de só-

lidos no decantador secundário devido à má sedimen-

tabilidade do lodo biológico. “O crescimento excessivo 

de bactérias filamentosas prejudica a formação do floco 

biológico e reduz sua velocidade de sedimentação, o que 

resulta em queda de eficiência do decantador e perda de 

qualidade do efluente tratado”, explica.

O autor afirma ainda que, em sistemas  anaeró-

bios,  é  comum os microrganismos se organizarem  na 

forma de grânulos biológicos, e não em flocos, como 

acontece nos sistemas de lodos ativados. Os grânulos se 

agregam mais densamente e, por consequência, apre-

sentam maiores velocidades de sedimentação. “Estudos 

recentes mostraram a possibilidade de formação de 

grânulos em processos aeróbios, porém com a utiliza-

ção de sistemas em bancadas de laboratório alimenta-

dos com efluente sintético preparado por meio de adição 

de glicose, acetato e nutrientes em água destilada. Sa-

bemos que um efluente real de uma máquina de papel 

apresenta diversos componentes que influenciam o tra-

tamento biológico e o tornam mais complexo do que no 

caso de um efluente sintético preparado em laboratório. 

Dessa forma, resolvemos estudar o processo e tentar ve-

rificar a possibilidade de formação de grânulos aeró-

bios em um sistema alimentado com efluente de uma 

fábrica de papel. A ideia era comparar a eficiência de 

tratamento desse  sistema com  a de um convencional, 

que apresentava lodo biológico na forma de flocos (lodo 

floculento)”, revela sobre a iniciativa.

Além disso, Morais avaliou o comportamento dos 

grânulos durante o processo de separação por membra-

nas, por tratar-se de uma tecnologia mais recente, que 

tem substituído os decantadores secundários em siste-

mas mais modernos. “Com a separação por membrana, 

obtém-se um efluente tratado de melhor qualidade, mas 

tanto a eficiência quanto o custo da operação  sofrem 
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muita influência das características do lodo biológico 

encontrado no sistema”, pondera o autor.   

Nos estudos feitos no Laboratório de Celulose e Papel 

da UFV utilizaram-se sistemas montados em escala de 

bancada com reatores  de lodos ativados de lodo gra-

nular paralelamente a reatores de lodo floculento – to-

dos alimentados com o efluente de máquina de papel 

de uma fábrica de papel reciclado. Durante um ano e 

meio observou-se a eficiência na remoção de matéria 

orgânica e a filtrabilidade dos lodos biológicos. “O siste-

ma de lodo aeróbio granular apresentou alta eficiência 

de remoção de matéria orgânica para o tratamento de 

efluente de máquina de papel, equiparável aos sistemas 

convencionais utilizados nas fábricas. A velocidade de 

sedimentação dos grânulos, porém, mostra-se muito 

maior do que a dos flocos, de modo a permitir a redu-

ção do tamanho da estação de tratamento sem alterar 

a qualidade do efluente tratado”, conta. Morais cita 

também que os resultados com membranas indicaram 

a possibilidade de maiores fluxos  durante a filtração 

com grânulos aeróbios, os quais, porém, acabaram se 

rompendo, apresentando baixa resistência à pressão du-

rante a filtração.

O autor da pesquisa ressalta que, como a velocidade de 

sedimentação dos grânulos é muito maior do que a de se-

dimentação dos flocos, isso implica redução do tamanho 

dos decantadores secundários e, consequentemente, da 

área necessária para implantação da ETE.  “Além disso, 

seria possível obter um efluente tratado de melhor qua-

lidade e diminuir o risco de perda de lodo no decanta-

dor. Se consideradas as estações que adotam a separação 

por membranas, seria possível ainda uma melhoria no 

processo de filtração, reduzindo gastos com energia ou 

aumentando o fluxo do sistema”, diz ele, enumerando o 

potencial das possibilidades, sem esquecer que os estu-

dos laboratoriais demandam cautela e mais conhecimen-

to antes de serem colocados em prática.

Robson Silva Mendes Junior, engenheiro de Meio Am-

biente da Suzano e mestrando em Ciências Florestais 

pela UFV, deu enfoque à otimização das drenagens para 

a ETE durante as paradas gerais de fábricas de celulose. 

O trabalho buscou determinar taxas máximas de envio 

de efluentes setoriais para a estação durante o período 

de paradas sem efeitos adversos tanto ao funcionamen-

to da ETE quanto ao meio ambiente.

De acordo com o autor, testes respirométricos com 

reatores de bancada foram montados, a fim de deter-

minar proporções máximas de adição desses efluentes 

setoriais com o mínimo efeito sobre a respiração celular. 

Os testes se mostraram bastante sensíveis e adequados 

à previsão de efeitos tóxicos sobre sistemas de trata-

mento biológicos aeróbios. Os resultados, assim como o 

método utilizado, podem ser utilizados de forma a con-

ferir um caráter técnico ao gerenciamento de envios de 

efluentes tóxicos à ETE durante as paradas gerais.

CELULOSE
Dada a importância da recuperação de produtos 

químicos no processo kraft de polpação, Thanh Trung, 

vice-presidente de Tecnologia da Fitnir Analyzers, to-

mou a decisão de estudar um analisador avançado 

online de processo para recuperação química e con-

trole de fábricas de celulose. “Por essa etapa do pro-

cesso fabril, uma fábrica consegue recuperar 95% ou 

mais dos produtos químicos usados na polpação, além 

de garantir graus máximos de captura e remoção de 

potenciais poluentes antes de qualquer tipo de emis-

são para o ambiente. Sem a recuperação de produtos 

químicos, as fábricas não seriam economicamente 

viáveis”, justifica. Ele reforça que o trabalho tem por 

intuito fornecer informações sobre os vários processos 

de recuperação para que as fábricas possam otimizar 

seus processos. “Com o aumento dos custos de ener-

gia, a recuperação de produtos químicos desempenha 

um papel cada vez mais importante”, contextualiza. 

Segundo Trung, o trabalho é uma compilação de 

inúmeras pesquisas realizadas ao longo dos últimos 

15 anos. “Temos confrontado diversas áreas do pro-

cesso de recuperação. O primeiro desafio do trabalho 
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foi desenvolver métodos confiáveis de medição, utili-

zando uma técnica de ponta, com o uso de espectros-

copia vibracional”, relata.

O autor evidencia que se trata de um ponto de 

partida bastante inovador, já que abandona técnicas 

tradicionais, como densidade, condutividade e titu-

lometria.  “A espectroscopia vibracional foi utilizada 

para determinar a composição do licor em linha. O 

emprego de estratégias de controle recentemente 

desenvolvidas, baseadas na composição real do licor, 

gerou resultados excelentes”, aponta.

Na prática, Trung revela que o trabalho teve início 

com medições e controle no tanque de dissolução para 

estabilizar o Álcali Total Titulável (ATT) e fornecer retor-

no para a caldeira sobre a queda de eficiência. “Conti-

nuamos com essas ações e trabalhamos no ajuste fino 

do ATT do licor verde clarificado. Em seguida, passamos 

para o controle do apagador de cal e da eficiência de 

caustificação”, descreve. “Ao aperfeiçoar sucessivamen-

te cada operação unitária, melhoramos tremendamente 

o ciclo”, completa. 

Sobre os resultados, Trung revela que, no tanque de 

dissolução, foi possível reduzir em até 80% a variação 

do ATT, que se mostrou mais estável no licor verde. “O 

ajuste fino do licor verde clarificado reduziu ainda mais 

as variações em sua composição na entrada do apaga-

dor de cal. Como podemos medir as concentrações reais 

de carbonato no licor verde, essa informação serve como 

parâmetro de alimentação direta para a adição de cal e 

controle do apagador”, dá mais detalhes. No apagador 

de cal, os resultados revelaram que as fábricas podem 

aumentar a eficiência de caustificação ao mesmo tempo 

que reduzem a adição de cal em excesso e melhoram as 

propriedades do licor branco.   

O autor do trabalho garante que todas essas ações 

implicaram melhorias no ciclo de recuperação de pro-

dutos químicos como um todo, além de resultarem em 

menor compra de cal, melhores propriedades do licor 

branco e geração de maior volume de vapor para acio-

nar as turbinas de geradores de eletricidade. “As plantas 

também reportaram que conseguiram eliminar o garga-

lo em suas unidades operacionais a partir de um aumen-

to na produtividade do digestor”, completa Trung.

Na visão dele, a pressão sobre o processo de recupe-

ração de produtos químicos com o objetivo de manter a 

viabilidade econômica das fábricas crescerá na medida 

em que os custos de matérias-primas, produtos quími-

cos e energia continuarem a subir. “Custos de produção 

mais baixos aliados a produtos de melhor qualidade, 

com potencial para uma produção mais elevada, vão de-

sempenhar papel fundamental na busca de uma maior 

competitividade para o setor.” 

O desafio prático para a conquista de tais melhorias 

inclui investimentos iniciais na aquisição de um sistema 

de mensuração para fornecer composições verdadeiras 

de licor, necessários para a otimização da automação 

das operações de recuperação de produtos químicos e 

para superar a mentalidade tradicional em relação à 

viabilidade do sistema online em condições tão severas. 

"Superar pensamentos tradicionais  e instrumentação 

antiquada são aspectos desafiadores, mas qualquer 

avanço envolvendo uma mudança de paradigma enfren-

ta desafios no início. Temos resultados documentados e 

caminhos para ajudar a indústria a se tornar mais com-

petitiva", incentiva Trung.

RECUPERAÇÃO E ENERGIA
A necessidade de maximização da chamada congru-

ência da relação sódio para fosfato – ou Na:PO4 foi o 

principal fator a motivar Anderson José Beber, líder de 

Aplicações da Solenis, para aprofundar os conhecimen-

tos sobre o controle de tratamento de água por fosfato 

congruente para caldeiras de recuperação e força.

Ele explica que a proposta de operar com um progra-

ma químico de tratamento para caldeiras de alta pres-

são por fosfato congruente se justifica por dois fatores: 

“Primeiro, pela redução da formação de álcalis livres; se-

gundo (muito importante em plantas de celulose), pela 
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formação de um ambiente tampão, que pode absorver 

quantidades limitadas de contaminantes, sem alteração 

às condições de alcalinização da água da caldeira”.

Apesar de não haver consenso entre os especialistas, 

Beber informa que a maior parte das recomendações es-

tabelece mais de 90% de congruência em uma caldeira, 

ao passo que os mais restritivos estabelecem em mais 

de 95%. “Nessa condição, a experiência nos mostra 

que caldeiras se encontram muito bem protegidas dos 

eventuais problemas que podem ocorrer, como corrosão 

cáustica e formação de depósitos. A empresa, então, 

teve a iniciativa de desenvolver um sistema automáti-

co que permitisse compreender todas as perturbações, 

mesmo que mínimas, em um sistema de água de alimen-

tação para caldeiras de alta pressão.”

Beber frisa que essa não é a única forma de controle 

e automação de um programa de fosfato congruente, 

mas, em comparação a processos já tradicionais, como 

traçante ótico, apresenta performance muito superior. 

“Por meio da combinação exata da determinação do 

balanço de massa e de medições constantes de pertur-

bações de pH na água, consegue-se um controle de mais 

de 95%, sendo a maior parte muito próxima a 100%”, 

diz, lembrando que, em se tratando de mercado de ce-

lulose, as caldeiras de alta pressão – em especial as de 

recuperação – representam os maiores ativos de uma 

planta, além de um grande risco em caso de falhas. 

Sobre a realização prática do estudo, o líder de Apli-

cações da Solenis conta que, antes do equipamento 

controlador, havia a necessidade de se desenvolver 

o algoritmo de controle. “Essa etapa foi desenvolvida 

por uma equipe especializada de nossa matriz nos Es-

tados Unidos. Para chegarmos ao algoritmo de controle, 

milhares de horas de dados reais foram coletados de 

diversas plantas. A partir da coleta, foram identificadas 

as variáveis e suas relevâncias para as oscilações de pro-

cesso”, descreve. Com o algoritmo, o equipamento foi 

então concebido há pouco mais de três anos. De lá para 

cá, já foi aplicado em diversas instalações em mercados 

distintos (celulose, energia e siderurgia). “Falando da 

aplicação no Brasil, apresentaram-se os benefícios deste 

controle e propôs-se a instalação para uma das caldei-

ras dessa planta, inclusive para comparação com outras 

que já dispunham de outras tecnologias de controle”, 

contextualiza sobre o momento atual. 

“O principal e desejado resultado é a estabilidade 

da relação Na:PO4. Essa tecnologia permitiu resultados 

muito próximos a 100% de congruência”, completa 

Beber, reforçando que, quanto maior a estabilidade de 

operação de uma caldeira, maior o nível de seguran-

ça. “Com resultados dentro das faixas recomendadas, 

pode-se, eventualmente, discutir com seguradoras a 

questão de operação desse importante ativo, incluindo 

manutenção de superfícies internas da caldeira limpas; 

redução e eliminação de falhas; redução e eliminação de 

paradas não programadas; prolongamento de vida útil 

e outros benefícios. 

Ainda de acordo com o líder de Aplicações da So-

lenis, em eventuais falhas nos sistemas que previnem 

contaminações de águas e/ou instabilidade na pro-

dução de vapor, o sistema tem plena capacidade de 

absorver tais variações e realizar de forma preditiva 

as correções necessárias. 

Em se tratando de plantas mais antigas, no entan-

to, o grande desafio pode se mostrar na disponibilida-

de de sinais de variáveis importantes. “Medições de 

vazão são vitais para o desempenho da tecnologia”, 

exemplifica Beber. Apesar de relativamente simples, 

as plantas mais antigas em alguns casos enfrentam 

desafios de entrega dos sinais. 

A engenheira química Maria Noel Cabrera, da 

Faculdade de Engenharia Udelar, em Montevidéu, 

no Uruguai, dedicou-se a trabalhar na extração de 

licor verde da madeira de eucalipto antes da polpa-

ção kraft. Questionada sobre a iniciativa de realizar 

o estudo, a pesquisadora contextualiza que, com a 

implementação da Legislação Florestal Nacional, as 

florestas plantadas no Uruguai passaram de 25 mil 

O tema estudado 
por Trung foi um 
analisador avançado 
online de processo 
para recuperação 
química e controle de 
fábricas de celulose

G
UILHERM

E BALCO
N

I / ABTCP



24 Revista O Papel - novembro/November 2014

REPORTAGEM DE CAPA 

hectares em 1987 para aproximadamente 1 milhão 

nos dias de hoje. Duas fábricas modernas e de grande 

porte alavancaram o PIB do setor florestal, denotan-

do o crescimento exponencial no país. 

Por outro lado, informa Maria, o Uruguai não dispõe 

de petróleo, fato que leva o governo a buscar alterna-

tivas para substituir a atual matriz energética por uma 

mais renovável. No caso da eletricidade, a geração de 

energia hidrelétrica se destaca em relação às demais 

opções. No momento, unidades de geração de energia 

eólica, fotovoltaica e de biomassa ainda estão sendo 

instaladas. “O objetivo é elevar o consumo total de ele-

tricidade a partir de fontes de energia renovável para no 

mínimo 50%”, diz a pesquisadora.

O setor de transporte uruguaio, contudo, ainda de-

pende muito do petróleo importado. “Por isso, temos 

como principal motivação produzir um combustível que 

possa ser misturado à gasolina, a partir de reservas na-

cionais e renováveis”, justifica ela. Maria completa que 

a produção de outros itens além dos tradicionais é muito 

interessante à indústria de celulose e papel, já que per-

mite aumentar sua lucratividade por meio da ampliação 

do portfólio, com produtos de alto volume a custos bai-

xos – caso do bioetanol. “A meta é obter bioetanol sem 

interferir na qualidade da celulose”, comenta sobre o 

objetivo final de seu trabalho.  

Sobre o método empregado, Maria revela que o ob-

jetivo consistia em otimizar a extração de hemiceluloses 

dos cavacos de eucalipto, visando obter um licor rico em 

hemiceluloses para a produção de bioetanol e celulose 

com as mesmas características daquela hoje encontrada 

no mercado. “Os testes de extração foram conduzidos 

em quatro reatores de aço inoxidável de 1,4 litro, dentro 

de um reator rotacional de 15 litros. Dois desses reatores 

foram operados nas mesmas condições, para que fosse 

possível testar os cavacos após a extração e proceder à 

polpação. Inicialmente estudamos uma ampla faixa de 

tempos e temperaturas de extração e, no momento em 

que identificamos a região que gerou dados mais pro-

missores, conduzimos um experimento fatorial no local, 

usando como variáveis o tempo de extração, a tempera-

tura e a carga de licor verde (como agente de extração). 

A quantidade de hemiceluloses (particularmente xilose) 

no licor de extração e a viscosidade da celulose foram as 

principais propriedades investigadas”, conta, detalhan-

do o passo a passo do procedimento.

Depois desses testes iniciais, foram selecionadas 

as três condições de extração mais promissoras, cujos 

licores serviram para produzir bioetanol. “Além disso, 

ajustamos a carga alcalina para proceder à polpação 

dos cavacos que passaram pela extração, a fim de atin-

gir um número kappa igual a 18. As propriedades de 

produção de papel dessas celuloses foram determina-

das e comparadas com as de outra que não passou pelo 

processo de extração. Branqueamos as quatro celulo-

ses de número kappa 18 (três obtidas nas condições 

selecionadas e a de controle) e, assim que tivermos as 

celuloses branqueadas, vamos avaliar suas proprieda-

des de produção de papel”, revela os próximos passos, 

completando que o projeto todo terá duração de dois 

Anderson José 
Beber aprofundou 
os conhecimentos 
sobre o controle de 
tratamento de água 
por fosfato congruente 
para caldeiras de 
recuperação e força

Maria Noel 
Cabrera dedicou-
se a trabalhar na 
extração de licor 
verde da madeira de 
eucalipto antes da 
polpação kraft
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anos e que outro grupo associado está trabalhando na 

purificação e na fermentação do licor extraído, com o 

propósito de obter bioetanol.

“Neste estudo, estamos aplicando o conceito de 

biorrefinarias florestais integradas, desenvolvido 

por Van Heiningen (Universidade do Maine, nos Es-

tados Unidos). Elas produzem novos biomateriais, 

além de celulose e papel tradicionais, aumentan-

do a lucratividade dos produtos florestais”, reforça 

Maria sobre o potencial do trabalho para o fortale-

cimento da competitividade do setor. “Se conside-

rarmos uma fábrica de celulose com capacidade de 

produção de 1 milhão de toneladas secas/ano e 

rendimento de 3% (na madeira seca ao forno) na 

extração de hemiceluloses, podemos obter cerca de 

30 mil m3/ano de bioetanol (rendimento da fermen-

tação: 80%), o que significa aproximadamente 4% 

do consumo anual de gasolina (considerando os 

diferentes valores de poder de combustão)”, calcu-

la a pesquisadora. “Ainda poderiam ser produzidos  

50 mil m3/ano de ácido acético puro, além de gesso, 

em quantidades bastante elevadas, mas ainda não 

quantificadas”, vislumbra.

O desafio atual, reconhece Maria, está em demons-

trar que as propriedades de produção de papel das ce-

luloses obtidas não serão prejudicadas por tais níveis 

de extração. “Nesse caso, será necessário introduzir al-

gumas modificações nas fábricas, especialmente no re-

ator de impregnação, assim como, obviamente, instalar 

uma nova planta nas proximidades para a produção do 

bioetanol. Embora até o momento não tenhamos infor-

mações sobre fábricas de alta capacidade operando de 

forma satisfatória por longos períodos, a fermentação 

das pentoses a bioetanol está dando certo em escala 

de laboratório. Em resumo, temos muito trabalho pela 

frente neste campo”, conclui. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Bahador Bakhtiari, diretor de Desenvolvimento de 

Negócios – Integração de Processo da American Process 

Inc. (API), apresentou uma ferramenta para otimização 

de energia em fábricas de celulose e papel: a análise 

Pinch. “Trata-se de uma ferramenta comprovadamente 

efetiva para o aprimoramento da eficiência energética 

geral e a otimização do consumo de água em plantas de 

celulose e papel”, garante o autor.

De acordo com ele, a equipe responsável pelo desen-

volvimento do trabalho acredita que a aplicação da aná-

lise térmica de Pinch, aliada à experiência prática da fá-

brica, resultou em economias de energia e de operação, 

além de redução de custos muito importantes, o que 

pode ser significativo em diversas plantas. “A API con-

duziu mais de 500 estudos de integração de processos 

em mais de 200 fábricas de celulose e papel, buscando 

a otimização do uso de energia e a redução ao mínimo 

de consumo de água e geração de efluentes. Tivemos 

projetos na América do Norte, na Europa e até mesmo 

na América do Sul”, lista os números e as experiências 

conduzidas pela equipe.

A API também desenvolveu o O-Pinch, metodologia 

complementar à análise Pinch que enfoca projetos 

operacionais com baixo ou nenhum custo de capital. 

“Apresentamos em nosso trabalho a teoria e a práti-

ca da tecnologia Pinch, assim como exemplos de suas 

aplicações em diferentes plantas”, resume, afirmando 

que o Brasil e a América do Sul em geral são os novos 

mercados almejados pela empresa. “Estamos em bus-

ca de novas oportunidades de negócio na região.”

PAPEL
Ao gerenciar o tamanho de partículas hidrofóbicas 

(que repelem água) na parte úmida de máquinas de 

papel, Christopher Lewis, gerente de Aplicações da re-

gional América do Norte Oeste da Kemira Chemicals, e 

equipe almejavam a meta final de reduzir o tempo ocio-

so da máquina e os defeitos causados pela deposição 

de resinas da madeira, de aparas de papel revestido e 

de resíduos pegajosos de papel reciclado. 

Bahador Bakhtiari 
apresentou a Pinch 
Analysis, ferramenta 
para otimização de 
energia em fábricas 
de celulose e papel 
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O autor evidencia que o trabalho inicialmente focou 

em como o teor extrativo da madeira e como as es-

pécies extrativas associadas a diferentes espécies de 

madeira impactavam a tendência à deposição. Essa 

abordagem inicial foi conduzida com base em um novo 

método de cromatografia líquida de alta eficiência e 

por pirólise acoplada à cromatografia gasosa. “Os es-

tudos foram feitos a partir de amostras de processos 

reais, que estavam enfrentando problemas de deposi-

ção. Essas amostras passaram por análises detalhadas 

em nosso laboratório”, conta. A partir daí, completa o 

autor, o objetivo se ampliou, com a incorporação da 

aplicação de uma nova determinação para papel, em 

desenvolvimento pela  Kemira e pela Åbo Akademi. 

“O método era uma variação da citometria de fluxo, 

específica para aplicação em papel. Embora a citometria 

de fluxo não seja um método novo para a comunidade 

científica, sua aplicação na indústria do papel ainda é 

algo razoavelmente recente.”

A parceria da Kemira com a Åbo rendeu novos algo-

ritmos para tornar os dados mais úteis e aplicáveis ao 

papel. Além disso, Lewis cita que foram introduzidas 

algumas modificações ao método. O autor do traba-

lho frisa que a citometria de fluxo modificada é co-

mercializada com o nome de Flyto™ e é exclusividade 

da Kemira. “As análises feitas por meio da Flyto™ são 

muito mais rápidas e custam menos do que métodos 

de especiação extrativas, embora estes métodos ain-

da sejam usados estrategicamente em conjunto com a 

Flyto™, com o objetivo de caracterizar completamente 

um processo específico. A Flyto™ permite a caracteri-

zação de partículas hidrofóbicas com relação a tama-

nho, concentração e grau de hidrofobicidade”, detalha. 

Ao falar dos resultados obtidos, Lewis informa que a 

aglomeração de substâncias hidrofóbicas durante o 

processo de celulose e papel é um mecanismo chave 

para avaliar a tendência e o grau de deposição e apa-

recimento de defeitos. “Em geral, a eliminação ou a 

redução desses aglomerados atenua tais problemas.” 

Ele pondera que, em seus primeiros passos, a Flyto™ 

era apenas um teste de laboratório, fator que exigia 

o encaminhamento das amostras para análise. “A Ke-

mira desenvolveu então uma determinação online que 

facilitou o monitoramento contínuo do processo. O 

instrumento de determinação online AutoFliteTM pode 

ser usado até mesmo em controles de circuito fechado, 

para otimizar a dosagem de fixadores normalmente 

empregados para controle de deposições, eliminando 

a dosagem excessiva ou insuficiente, que podem até 

agravar o problema de deposição.” 

A necessidade de expandir os conhecimentos sobre a 

permanência de propriedade do papel ao longo do tempo 

levou a pesquisadora Maria Luiza Otero D’Almeida, do 

Laboratório de Celulose e Papel, do Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas (IPT), e sua equipe a realizarem um estu-

do sobre a previsão de perda de alvura de papel offset 

e cuchê. “Entende-se por permanência a capacidade de 

permanecer química e fisicamente estável em relação a 

longos períodos de tempo”, esclarece Maria Luiza. Tal co-

nhecimento, salienta a autora, se mostra relevante não 

apenas para estipular a data de validade dos produtos, 

como também para embasar melhorias no processo. 

Ainda sobre a iniciativa de desenvolver o trabalho, 

a pesquisadora revela que a alvura se destacou como 

propriedade investigada por ser uma das mais consi-

deradas por fabricantes e consumidores. “A alvura é 

especialmente importante nos papéis de imprimir e 

escrever, pois pode afetar a tonalidade das tintas de 

impressão, assim como o contraste entre papel e tin-

ta. Esse fato direcionou a escolha dos papéis offset e 

cuchê, largamente empregados no setor gráfico nacio-

nal, como base para o estudo”, frisa.

Na prática, o estudo foi realizado a partir de uma 

amostra de papel offset e uma de papel cuchê proce-

dentes de fabricantes brasileiros distintos reconhecidos 

no mercado pela qualidade. “Para previsão de perda de 

A fim de reduzir o tempo 
ocioso da máquina e os 
defeitos causados pela 
deposição de resinas 
da madeira, de aparas 
de papel revestido e de 
resíduos pegajosos de 
papel reciclado, Christopher 
Lewis gerenciou o tamanho 
de partículas hidrofóbicas
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alvura ao longo do tempo, efetuou-se teste de envelhecimento acelerado, com o emprego do 

modelo de Arrhenius”, descreve Maria Luiza. Segundo ela, nesse modelo assume-se que a 

velocidade de reação que leva à perda de alvura depende unicamente da temperatura em que 

a reação está ocorrendo. 

Para aplicar o modelo, definiu-se em 4% o valor aceitável de perda de alvura; três tempera-

turas superiores a 100 °C foram selecionadas para o ensaio; em cada temperatura, verificou-se 

o tempo necessário para atingir a perda de alvura; construiu-se com os dados obtidos o gráfico 

de Arrhenius, a partir do qual se verificou o tempo necessário para, em temperatura ambiente, 

ocorrer a perda de 4% de alvura. “Como o envelhecimento acelerado requer tempo, o estudo 

foi elaborado em aproximadamente cinco meses”, conta Maria Luiza.

A pesquisadora do IPT informa o principal resultado: apesar das superfícies distintas dos 

papéis estudados (cuchê revestido e offset não revestido) e das alvuras iniciais diferentes, am-

bos levariam praticamente o mesmo tempo para apresentar perda de 4% de alvura em uma 

temperatura de 25 °C. Esse tempo foi de aproximadamente um ano. 

As informações e os resultados apresentados no estudo podem ter diversas aplicações, 

a depender da finalidade. “Os dados podem: suscitar estudos de papéis correlatos não na-

cionais, a fim de verificar se têm comportamento semelhante ao dos nacionais; embasar 

estudos de fabricantes de papel, visando minimizar as perdas de alvura observadas e ainda 

embasar um posicionamento da indústria na conscientização do mercado em relação à perda 

de alvura ser um fato que compromete a permanência do papel, mas não sua durabilidade 

(entendendo-se durabilidade como resistência aos efeitos de manuseio quando em uso)”, 

lista a autora. “O estudo constatou que a perda de alvura é um fato. São apresentados dados 

concretos dessa perda em relação ao tempo, considerando a temperatura ambiente (25 °C).”

A partir desses dados, melhorias no processo produtivo também podem ser consideradas para 

minimizar a perda de alvura. “Alongar a permanência da alvura, no entanto, requer mudanças 

no processo atual, o que não consiste em uma tarefa fácil”, reconhece Maria Luiza. Ela aponta 

a alvura como uma propriedade muito visada, pois o mercado consumidor exige que seja alta, 

fator que implica custos. Para a pesquisadora do IPT, faz-se necessária uma discussão mais ampla 

sobre os benefícios de alvuras elevadas e os reais malefícios de sua perda em relação ao tempo.

A seguir, confira os resumos dos dez trabalhos mais bem avaliados do Congresso ABTCP 2014, que 

serviram de base para o conteúdo apresentado nesta reportagem e as entrevistas com os autores.  n

Para expandir os 
conhecimentos sobre 
a permanência de 
propriedade do papel ao 
longo do tempo, Daniela 
Colevati Ferreira, Mariana 
Tiemi Iwasaki e Maria 
Luiza Otero D’Almeida 
realizaram um estudo 
sobre a previsão de perda 
de alvura de papel offset 
e cuchê
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