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ABTCP ABRE MAIS PORTAS PARA 
O CONHECIMENTO COM OS 
WORKSHOPS TÉCNICOS VIRTUAIS

Aprender em tempos modernos passou a não exi-
gir mais dos participantes a necessidade de dei-
xarem seus locais de trabalho para comparecer 

ao endereço onde a capacitação técnica será oferecida. 
A ABTCP também se pautou nesse conceito para pro-
mover, entre os dias 3 e 7 de abril, uma novidade: os 
Workshops Técnicos Virtuais, transmitidos por uma pla-
taforma em rede pela internet, a distância.

As Comissões Técnicas Permanentes da Associação 
tomaram a iniciativa, que contou com palestras diá-
rias – cada uma com duração de uma hora –, minis-
tradas por especialistas da indústria sobre uma série 
de assuntos de interesse do setor de celulose/papel e 
melhores práticas nas empresas. Os temas abordados 

incluíram utilização de enzimas na produção de papel; 
o case sobre o Efeito Santa Maria, com relação aos 
atestados de vistoria dos Corpos de Bombeiros; ava-
liação e estratégias de controle de pitch no papel; e 
controle de emissões de NOx, com a participação de 
três especialistas norte-americanos.

A plataforma utilizada pela ABTCP permitiu maior 
interação entre participantes e palestrantes, com agi-
lidade de respostas e esclarecimento de dúvidas so-
bre os assuntos abordados. Além disso, por meio da 
ferramenta de difusão do conhecimento a distância, 
as apresentações foram disponibilizadas para down-
load tão logo eram finalizadas, agilizando a dissemi-
nação de informações entre os profissionais.

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel
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Para enviar sugestões de temas ou participar dos eventos das Comissões Técnicas, escreva para o 
e-mail: comissoestecnicas@abtcp.org.br, ou ligue para (11) 3874-2729.

O primeiro workshop – Efeito Santa Maria – foi apresentado por 
Junior César Cavicchiolo, sócio-proprietário da Engese Engenha-
ria e ex-professor de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-PR e  
Tuiuti-PR. O palestrante esclareceu dúvidas sobre os atestados de visto-
ria e comentou as tendências de regulamentações futuras para o setor, 
passando também por questões relativas aos preços cobrados e às ex-
pectativas das autoridades em reçação às empresas.

Após explicar que as legislações estaduais têm sido aprimoradas 
com base nas leis paulistas, Cavicchiolo disse que, se certos Estados 
ainda não pedem algum atestado de vistoria, “fatalmente pedirão no 
futuro”.  A expectativa das autoridades, segundo ele, é “criar uma roti-
na de manutenção e prevenção, para que, na hora do sinistro, tenha-se 
a garantia de funcionamento dos sistemas (de emergência)”. Questio-
nado sobre o futuro da área, apontou para novidades na legislação 
sobre gases inflamáveis – com base na NFPA 30-B norte-americana. 
(Para saber mais sobre este e outros assuntos, veja quadro)

Na sequência da programação de workshops, foi a vez de Jarbas 
Almeida Falcão, consultor da CHT Quimipel e diretor gerente da CHT 
Quimipel Chile., falar sobre o uso de enzimas na produção de papel. 
Ele discorreu sobre uma tecnologia que oferece consideráveis redu-
ções no consumo de energia na produção de papel para embalagem 
(entre 10% e 33%) e tissue (50%).

Falcão apresentou os benefícios e os desafios do uso de enzimas com 
base em análises longas (8-10 anos), desde o uso no laboratório até na 
fábrica. Apesar de se tratar de um produto amigável ao meio ambiente 
e ser econômico, e também não exigir alto investimento em equipa-
mentos novos ou na adaptação dos existentes, Falcão destacou a im-
portância da capacitação dos colaboradores para o uso dessas enzimas. 

Outra palestra da programação de workshops abordou estratégias 
de controle de emissão de NOx. O tema foi dirigido por três engenhei-
ros norte-americanos da Babcock & Wilcox – os especialistas de pro-
duto Steve Osborne e John Kulig, e o consultor técnico Rick Wessel. 
Juntos, eles mostraram diagramas e modelos sobre jatos secundários 
de ar em caldeiras para a melhor eliminação dos gases – algo de 
suma importância em um mundo cada vez mais verde. A apresenta-
ção entrou em detalhes, como a velocidade do ar em diferentes estra-

tégias de colocação das entradas de jato. O fechamento foi dedicado 
a estudos de casos feitos pela empresa.

Marcia Almeida Serra Colepicolo, coordenadora da Comissão Técnica 
de Celulose da ABTCP e gerente de Marketing para Celulose na América 
Latina da Nalco Water, fez sua apresentação sobre pitch, encerrando as 
apresentações da semana de workshops. Ela demonstrou os problemas 
e as estratégias para que haja o mínimo possível de pitch encapsulado 
e aglomerado nas fibras – questões que, na verdade, envolvem menos 
a qualidade da madeira e mais o monitoramento preciso das etapas do 
processo produtivo.

O pitch encapsulado, por exemplo, resulta do cozimento não uni-
forme logo no começo do processo. Se não detectado, pode seguir na 
produção e aparecer na máquina de papel. Os depósitos orgânicos – ou 
pitch aglomerado – podem resultar dos químicos usados, como anties-
pumantes no lavador de polpa marrom, causando incrustação nas telas 
e atrapalhando a remoção do pitch. Segundo Marcia, “antes de pensar 
em colocar um controle de pitch, é preciso analisar bem o processo”, 
um ciclo que deve ter o mínimo de ineficiências.

PRÓXIMOS WORKSHOPS
Os workshops realizados mostraram a versatilidade do formato e 

da ferramenta de difusão do conhecimento a distância utilizada pela 
ABTCP, servindo para aprofundar assuntos altamente técnicos ou para 
apresentar questões de legislação. O maior sucesso, contudo, ficou por 
conta do atendimento ao público, que avaliou bem a experiência.

De acordo com os dados coletados em pesquisas após o término dos 
workshops, os participantes concordaram que as reuniões foram pro-
veitosas e tiveram a duração adequada. Entre as notas para o conteúdo 
apresentado e os palestrantes, a maioria atribuiu “excelente” nas duas 
categorias, com destaque especial para Cavicchiolo, que teve 100% das 
avaliações na nota mais alta. 

Com mais essa modalidade para compartilhar conhecimen-
to, a ABTCP espera continuar cumprindo sua missão de difundir 
as melhores práticas e tecnologias para o setor e seus associados.  
A ABTCP faz um convite a todos para sugerir, por meio das Comis-
sões Técnicas, temas de futuros workshops.         n

PARA SABER MAIS

Sobre incêndios e 
legislação da área, 
Cavicchiolo sugere:

Reportagem do Zero Hora de 2013 sobre os efeitos da ação rápida do veneno da fumaça desprendida pelo poliuretano: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/02/doutor-em-quimica-destaca-a-acao-rapida-do-veneno-da-
-fumaca-do-incendio-na-kiss-4032121.html

Site do Corpo de Bombeiros de São Paulo, onde se pode consultar a legislação mais avançada do Brasil: 
http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br/

Sobre polpa 
celulósica, 
Marcia recomenda:

Curso de Especialização em Tecnologia de Celulose e Papel ministrado pela ABTCP:
http://abtcp.org.br/pos-graduacao-em-tecnologia-de-celulose-e-papel/
Informações via e-mail: posgraduacao@abtcp.org.br ou telefone (11) 3874-2716

Livro Branqueamento de Polpa Celulósica, da Editora UFV – Universidade Federal de Viçosa: 
https://www.editoraufv.com.br/detalhes.asp?idproduto=1832967


