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A
o longo da última década, Três Lagoas-MS passou a se des-

tacar não apenas no mapa brasileiro como também a ga-

nhar fama internacional, sendo reconhecida como a capital 

mundial da celulose. Os créditos à cidade do Mato Grosso do 

Sul vêm da expressiva produção de celulose de fibra curta: a capacida-

de das empresas instaladas na cidade – Fibria e Eldorado Brasil – soma 

3 milhões de toneladas de fibra curta por ano. A partir da entrada em 

operação da Linha 2 da Fibria, cujo start-up aconteceu no último dia 23 

de agosto, o volume passou a 4,95 milhões.

De acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômicas (NPE/TL), da Se-

cretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Três Lagoas, 

dessa produção total, 90% são destinados ao comércio exterior, com 

destaque para os mercados asiático, europeu e norte-americano. Con-

siderando-se os produtos comercializados no mercado internacional, a 

celulose branqueada correspondeu a 92,6% das exportações de Três 

Lagoas no primeiro semestre de 2017, cravando a liderança no ranking 

de exportação da cidade. A soja esmagada despontou em segundo lu-

gar no embarque internacional, representando 4,6% do total exporta-

do pelo município no período. O papel, com seus 2,6%, apareceu em 

terceiro lugar – vale lembrar que a unidade de Três Lagoas da Interna-

tional Paper produz 230 mil toneladas anuais de papel não revestido.

O setor de celulose e papel também é responsável por significativa 

contribuição com o PIB da cidade, que em 2016 saltou da quarta 

para a segunda posição no ranking do Estado. De acordo com levan-

tamento feito pelo NPE/TL, os dados de 2012 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) apontavam o PIB de Três Lagoas 

em R$ 5 bilhões, ocupando o quarto lugar no Mato Grosso do Sul. As 

projeções do NPE/TL para 2016, no entanto, indicam R$ 8,7 bilhões. 

5.ª Semana de Celulose e Papel de 
Três Lagoas discute futuro do setor
Evento realizado pela ABTCP promove debates sobre as tendências que 
já vêm pautando a indústria de celulose/papel e prometem mudanças 
expressivas nos próximos anos
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Segundo as contas nacionais e regionais do IBGE divulgadas em março de 

2017, Três Lagoas ocupa hoje a segunda posição no ranking do PIB dos muni-

cípios do Mato Grosso do Sul, com taxa de crescimento de 123% entre 2010 

e 2016 e média anual de 10,6%. Esse volume expressivo, ainda conforme o 

relatório do NPE/TL, é resultado dos atuais investimentos 

em cadeias produtivas globais de celulose e soja, além de 

outros, confirmando Três Lagoas como a segunda maior 

economia do Estado, atrás apenas de Campo Grande.

Especificamente em relação ao montante de investimen-

tos feitos pela indústria do setor de celulose e papel na cida-

de, o NPE/TL informa um valor aproximado de R$ 20 bilhões. 

Na ordem dos projetos e incrementos em infraestrutura en-

cabeçados pelas empresas do setor estão escolas, creches, 

pavimentação asfáltica e postos de saúde. 

A geração de empregos é mais um fator de destaque na 

trajetória do setor na cidade. A cada construção dos empre-

endimentos são gerados 40 mil postos de trabalho diretos e 

indiretos. Segundo o NPE/TL, os números foram vistos tanto 

na época de construção da primeira linha produtiva da Fi-

bria, em 2007 quanto no período de construção da planta 

industrial da Eldorado Brasil, em 2009, e na recente expan-

são da unidade da Fibria, que teve início em 2015. Em 2017, 

Três Lagoas apresenta saldo positivo de 13% no comparati-

vo contratações/demissões, mesmo diante da demissão ex-

pressiva em virtude da finalização da construção do projeto 

Horizonte 2, da Fibria. 

Dada a relevância da cidade à indústria nacional de ce-

lulose e papel, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel (ABTCP) organiza há cinco anos a Semana de Celulose 

e Papel de Três Lagoas, principal evento voltado à capaci-

tação técnica dos profissionais e estudantes da indústria de 

base florestal da região. A quinta edição do evento, ocorri-

da entre 22 e 24 de agosto último, reuniu 700 participantes 

para discutir os desdobramentos que marcam a indústria de 

base florestal atualmente e que pautarão as apostas estra-

tégicas dos próximos anos.

Na sessão de abertura do evento, Lairton Leonardi, coor-

denador do Conselho da ABTCP, enfatizou que o futuro não 

está próximo; ele já chegou. “Por mais que estejamos passan-

do por um momento político-econômico conturbado, temos 

de pensar no futuro que já bate à nossa porta. Em vez de 

produtos específicos, já falamos em múltiplas plataformas de 

negócios. Em vez de processos fechados, teremos cadeias de 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DE TRÊS LAGOAS

Gráfico 1: PIB de Três Lagoas de 2010-2016 em bilhões correntes
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valores interligadas e abertas, procurando novas alterna-

tivas de adicionar valor em nossos processos através do 

compartilhamento de conhecimento em rede”, disse ele, 

exemplificando algumas mudanças em andamento.

A Indústria 4.0 e sua aplicação nas indústrias de 

processo teve grande destaque nas palestras e debates 

que aconteceram ao longo do evento. Carlos Farinha, 

vice-presidente da consultoria Pöyry, destacou que o se-

tor florestal tem fortalecido seu foco no uso integral e 

sustentado da área plantada, ao passo que vai deixando 

de lado a dedicação exclusiva a um conjunto discreto de 

produtos e subprodutos ao longo da sua cadeia produti-

va. Para o executivo, há uma renovação e reavaliação da 

estrutura produtiva, especialmente nas regiões geográ-

ficas desenvolvidas.

Farinha listou algumas forças motoras que impulsio-

nam tal renovação no setor, entre as quais a drástica mu-

dança nos mercados dedicados à comunicação, em es-

pecial o mercado de papéis gráficos, devido à revolução 

digital e sua influência nas mídias; a perda de competi-

tividade das regiões desenvolvidas do hemisfério Norte 

em comparação às áreas em desenvolvimento do Sul, 

devido ao baixo custo de produção de madeira oriunda 

das plantações de alto rendimento; o deslocamento do 

crescimento do consumo para as regiões em desenvolvi-

mento do Sul, especialmente para a Ásia; a mudança do 

conceito de um produto principal para vários produtos e 

subprodutos que podem ser originados ao longo de toda 

a cadeia produtiva; e a maior conscientização relativa 

aos produtos derivados da biomassa, ambientalmente 

amigáveis e sustentáveis. “A consciência da necessidade 

de reinvenção do setor tem levado a esforços e investi-

mentos extraordinários em Pesquisa & Desenvolvimen-

to”, contextualizou o vice-presidente da Pöyry.

Ainda de acordo com Farinha, a busca por inovação 

abrange a procura por novas soluções em diversas frentes, 

a começar pela base de matéria-prima fibrosa, passando 

pelo desenvolvimento de novos produtos sustentáveis e 

chegando a modelos de negócio mais eficazes. Compo-

nentes como óleos e materiais graxos, açúcares, lignina e 

gases, gerados a partir da cadeia de produção das fábri-

cas de celulose, formam quatro plataformas básicas para 

o desenvolvimento de novos produtos para a indústria de 

base florestal, conforme exemplificou o executivo.

Os conceitos e impactos da 4.ª Revolução Industrial 

também foram abordados por Luiz Egreja, consultor 

sênior de Transformações de Negócios da Dassault 

Systèmes. Internet das Coisas, Big Data, Digital Twin, 

Cloud e Predictive Analytics são algumas tecnologias

já disponíveis que prometem transformações 

significativas na indústria que conhecemos hoje. As 

mudanças serão vistas não apenas na indústria, pon-

derou Egreja, mas na sociedade como um todo. “As 

tendências que temos acompanhado nas fábricas não 

estão acontecendo somente no setor industrial, mas 

estão transformando todas as atividades humanas.

São claras as mudanças de comportamento e de ex-

pectativa da sociedade diante das tecnologias atuais 

e do que podem nos oferecer”, pontuou ele sobre a 

etapa atual, que prevê reflexos no curto, médio e longo 

prazos. Na prática, detalhou Egreja, o novo modelo de 

atuação deve trazer alterações em todas as etapas do 

Um painel de discussões dedicado à Indústria 4.0 deixou os presentes a par dos principais desafios que cercam a indústria de celulose e papel
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“As discussões 
sobre 
desenvolvimento 
humano trouxeram 
um diferencial 
ao elucidar um 
tema ainda pouco 
abordado em 
eventos técnicos. 
Pela interação da 
plateia, pudemos 
ver que este tipo 
de assunto traz 
uma contribuição 
importante 
às reflexões a 
respeito do futuro 
do setor”, fez o 
balanço Leonardo 
Pimenta, gerente 
de Controle Técnico 
da Eldorado Brasil 
e moderador dos 
debates do terceiro 
dia do evento
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ciclo de vida, seja de um produto ou de um ativo indus-

trial, e promete impactar drasticamente as companhias 

que não se adequarem às transformações.

Conforme os esclarecimentos do consultor sênior de 

Transformações de Negócios da Dassault Systèmes, até 

hoje a manufatura era uma corrida contínua pela produ-

tividade, no paradigma de produzir mais com menos. O 

recente desafio da flexibilidade obtida pela transforma-

ção digital mudou todo o cenário: “Só o ganho de escala 

já não garante mais competitividade”, alertou Egreja. 

Ao lado da eficiência operacional, cinco aspectos 

serão indispensáveis às companhias que desejam ser 

competitivas na Era da Indústria 4.0: integração ho-

rizontal ao longo da cadeia de valor; integração vertical 

e sistema de manufatura em rede; integração digital da 

engenharia ao longo do ciclo de vida; nova infraestrutu-

ra social e colaborativa do trabalho; e desenvolvimento 

contínuo de tecnologias cruzadas. “Se conseguirmos do-

minar essas cinco práticas e aplicá-las ao nosso negócio, 

estaremos no caminho caminho certo”, sinalizou aos 

presentes sobre o período de inúmeros desafios, mas 

também de muitas oportunidades.

Um painel de discussões dedicado à Indústria 4.0, 

que contou com as participações de Leonardo Pimenta, 

gerente de Controle Técnico da Eldorado Brasil; Fabrício 

Stange, gerente de Manutenção da Unidade Três Lagoas 

da Fibria, e Amaury Malia, gerente geral da Unidade Três 

Lagoas da International Paper, também deixou os pre-

sentes a par dos principais desafios que cercam a indús-

tria de celulose e papel. “Discutir esses temas tem gran-

de relevância para o momento em que vivemos hoje, 

pois precisamos nos preparar para viver o novo cenário 

apresentado pela Indústria 4.0, conceito que engloba 

as principais inovações tecnológicas dos campos de au-

tomação, controle e tecnologia da informação aplicadas 

aos processos de manufatura”, comentou Malia.

Na visão de Stange, desmistificar a implantação práti-

ca dos conceitos da Indústria 4.0 é o primeiro passo a 

ser dado. “São práticas que estão mais próximas do que 

imaginamos – em alguns aspectos, já realidade na Uni-

dade Três Lagoas”, afirmou, revelando que o assunto co-

meçou a ser tratado pela Fibria em 2015. “No ano pas-

sado, estruturamos sete projetos nessa linha. Em 2017, 

temos dedicado esforços a floresta, indústria e área de 

Tecnologia da Informação para identificar as oportuni-

dades de mercado”, afirmou, citando alguns trabalhos 

encabeçados pela Fibria nesses âmbitos. 

A estratégia da Eldorado para driblar os atuais e fu-

turos desafios tem sido apostar em excelência opera-

cional. De acordo com Pimenta, inovações incrementais, 

capacitação de pessoas e integração de sistemas são 

algumas das frentes trabalhadas para explorar ao máxi-

mo os ativos da empresa. O projeto Fábrica Autônoma, 

iniciado em setembro passado, destaca-se entre as ini-

ciativas em andamento.
 
Incrementos de processo

Dando enfoque às inovações de processo, Sevinç 

Ilhan, especialista de Aplicação da Kemira América do 

Sul, apresentou novas tecnologias de antiespumantes à 

base de silicone para o processo de lavagem de polpa 

kraft. Segundo ela, tais antiespumantes geram melhor 

qualidade do produto final, além de contribuírem com 

a redução da carga química de resíduos que fica no sis-

Sevinç Ilhan apresentou 
novas tecnologias de 
antiespumantes à base de 
silicone para o processo de 
lavagem de polpa kraft.
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“Cada vez mais, vemos a 
necessidade de controlar 
e otimizar a drenagem ao 
longo da seção de formação 
e prensagem, na busca por 
melhorias da performance 
da máquina”, frisou Garcia
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Realizada há cinco anos pela Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel (ABTCP), a última edição da Semana de Celulose e 
Papel de Três Lagoas chamou a atenção dos profissionais do setor para 
uma pauta pertinente: a crescente necessidade de uma qualificação di-
ferenciada, que atenda não somente aos requisitos atuais, mas supra as 
demandas futuras de uma indústria em transformação.

Ao receber os participantes do evento, Viviane Nunes, coordenadora 
técnica da ABTCP, ressaltou a importância da atuação da Associação em 
prol do fortalecimento da qualificação profissional do setor. “Neste ano, a 
ABTCP completa 50 anos. Ao longo dessas cinco décadas, nosso trabalho 
sempre se voltou à capacitação técnica. Queremos estar cada vez mais 
próximos da indústria e de seus colaboradores para atender às suas ne-
cessidades. Em março de 2018, por exemplo, daremos início a um curso 
de pós-graduação em Celulose e Papel aqui, em Três Lagoas. O curso terá 
duração total de 18 meses, sendo 12 compostos por aulas presenciais e 
os seis últimos dedicados à realização do trabalho de conclusão de cur-
so”, adiantou aos presentes, informando que mais informações podem 
ser obtidas em http://abtcp.org.br/capacitacao/pos-graduacao-abtcp/.

Diego Ferber, professor adjunto e coordenador do curso de Enge-
nharia de Produção da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS), frisou a importância do estreitamento do diálogo entre alunos 
e empresas. A UFMS tem feito essa intermediação para atender às de-
mandas de ambas as partes em sua atual grade curricular, incluída nos 
cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia de Produção e 
Sistema de Produção.

Nas Faculdades Integradas de Três Lagoas (AEMS) há uma série de 
cursos dirigidos à indústria de celulose e papel, entre os quais Tecnologia 
em Processos Químicos, Tecnologia em Papel e Celulose, Tecnologia em 
Gestão Ambiental, Engenharia Química, Engenharia de Produção e Enge-
nharia Ambiental e Sanitária. Ricardo da Silva Ferreira Junior, coordena-
dor do curso de Tecnologia e Processos Químicos da AEMS, ponderou que 
a receita que formará o profissional do futuro ainda não está totalmente 
consolidada, mas a instituição tem o papel de se adequar para atender a 
todas as necessidades – as de hoje ou dos próximos anos. 

O Senai de Três Lagoas oferece os cursos técnicos de Celulose e Pa-
pel, Química, Automação e Elétrica. Luciana Figueiredo Tortul, supervi-
sora dos cursos de Química/Celulose e Meio Ambiente, esclareceu que 
todos têm carga horária de 1.300 horas. “Os cursos evoluíram a partir 
da alta demanda das fábricas de celulose instaladas na cidade. Com 
isso, aumentamos nossos laboratórios e conquistamos mais equipa-

Ao acompanhar o evento do ano passado, Larissa ficou tão interessada pelo 
processo de produção que decidiu cursar Celulose e Papel no Senai
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ABTCP anuncia o lançamento de um curso de pós-graduação em Celulose e Papel na cidade

mentos para as aulas práticas de todas as áreas necessárias”, contou. 
A parceria entre a ABTCP e as três instituições de ensino de Três Lagoas 

também pôde ser conferida nos minicursos promovidos durante a 5.ª 
Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, os quais reuniram 250 par-
ticipantes. Na visão de Luziane Albuquerque, coordenadora pedagógica 
da AEMS, o evento promovido anualmente pela ABTCP é de fundamental 
importância para o desenvolvimento das pesquisas na área de celulose e 
papel. “A AEMS trabalha com essas parcerias por acreditar que os traba-
lhos científico e prático devem caminhar sempre juntos. Não há outro ca-
minho a não ser o trabalho conjunto entre indústria e universidade, pois 
nós formamos a demanda, enquanto as indústrias a absorvem”, frisou.

Larissa Rezende, estudante do curso técnico de Celulose e Papel do Se-
nai, estava entre os alunos inscritos. Ela revelou que a escolha pelo curso 
técnico foi feita depois de acompanhar a 4.ª Semana de Celulose e Papel 
de Três Lagoas, em agosto de 2016. “Eu cursava Engenharia Química na 
AEMS no ano passado e ajudei na organização do evento. Decidi acom-
panhar as palestras e me interessei bastante pelo conteúdo passado por 
profissionais da Fibria. Foi o meu primeiro contato com o setor, e fiquei 
tão interessada pelo processo de produção que decidi trocar o curso que 
fazia pelo de Celulose e Papel do Senai”, contou, comentando que hoje 
já faz estágio na área de Preparação de Madeira da Fibria. 

Adriano Tiossi da Silva, aluno de pós-graduação em Computação Apli-
cada da UFMS e também colaborador da Eldorado, foi mais um dos es-
tudantes inscritos nos minicursos promovidos pela ABTCP. “Participo do 
evento pelo terceiro ano consecutivo e continuo considerando uma boa 
oportunidade para agregar conhecimento”, disse. “Como já tenho bas-
tante contato com as áreas de processos industriais pelo meu trabalho na 
área de Sistemas Indus-
triais da Eldorado, esco-
lhi as palestras voltadas 
à área florestal para me 
inteirar sobre os proces-
sos nesse âmbito. Como 
a área florestal é muito 
rica em pesquisa, tenho 
interesse em expandir 
meu conhecimento nes-
se campo”, adicionou. 

Silva: “Participo do evento pelo terceiro ano 
consecutivo e continuo considerando uma boa 
oportunidade para agregar conhecimento”

Minicursos promovidos durante a 5.ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas 
reuniram 250 participantes
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tema de água. Sob o aspecto ambiental, a palestrante 

frisou: “São mais compatíveis do que os outros anties-

pumantes de mercado aplicados nos sistemas de água”.

Luiz Leonardo, diretor de Químicos para Branquea-

mento da Kemira América do Sul, acrescentou que, ape-

sar de a indústria global de celulose e papel destacar-se 

pelos conceitos atuais de fabricação, ainda há avanços a 

serem conquistados. “No Brasil, especialmente, estamos 

à frente no que diz respeito às tecnologias de fabricação 

de celulose, desde as florestas até a máquina de seca-

gem. De qualquer forma, há uma busca constante por 

melhorias em diferentes etapas, a exemplo da redução 

do consumo de água”, pontuou, salientando que a in-

dústria do futuro será aquela que trabalhará com menos 

água. “Seguindo esse raciocínio, fica clara a importância 

de desenvolver antiespumantes à base de silicone, pro-

dutos para lavagem solúveis em água ou, ainda, agentes 

químicos solúveis em água – como oxigênio, peróxido 

de hidrogênio e gás carbônico”, justificou.

Trabalhar com uma drenagem controlada para con-

quistar uma performance otimizada foi Moreira o tema 

da palestra de Marco Aurelio Garcia, coordenador de 

Mercado da Xerium. “Cada vez mais vemos a necessi-

dade de controlar e otimizar a drenagem ao longo da 

seção de formação e prensagem, na busca por melho-

rias da performance da máquina. Nessas seções, remo-

vem-se em torno de 97% da água contida na folha, fator 

que também atua na redução de custo”, contextualizou.

Na busca constante por aumento de performance e 

redução de custos, atendendo também à evolução das 

consistências da folha de celulose, Garcia sublinhou 

que a demanda por drenagens mais eficientes passou 

a ser fundamental. “Para atingir essas metas, entende-

mos que as fábricas precisam de vestimentas e revesti-

mentos adequados, além de monitoramentos on-line de 

cada etapa do processo de secagem da folha.”

Entre as estratégias conjuntas para otimizar o desa-

guamento, Garcia citou projetos de telas e feltros para 

maior remoção de água e de maior durabilidade; padrão 

de acabamento, com uma engenharia efetiva; busca 

de Void Volume que complemente o projeto do feltro e 

mantas shoepress.

Lafaety Carneiro de Oliveira, coordenador de Produto 

para a América do Sul da Albany, abordou a importânc-

ia da prensa de sapata e da manta na produtividade da 

máquina de papel. “As indústrias têm buscado melhores 

práticas de operação e utilização dos insumos, objetivan-

do otimizar a produção e reduzir seus custos de operação 

por meio de aumento da eficiência operacional”, situou.

Para Oliveira, além de incentivar a otimização de sua 

eficiência operacional, a crescente pressão do uso fre-

quente da tecnologia nos meios de comunicação, em es-

pecial no segmento de imprimir e escrever, intensificará 

a preparação da indústria de celulose e papel para o 

desenvolvimento de novos mercados. “A indústria bra-

sileira tem investido cada vez mais na inovação de seus 

processos atuais e também na busca de novos produtos 

para o mercado.”

O coordenador de Produto para a América do Sul da 

Albany contou que o aumento do número de prensas 

de sapata no mundo se deve à obtenção de um nip 

estendido, com maior tempo de residência da folha na 

prensa, e a uma maior carga linear aplicada em com-

paração a uma prensa convencional. “Isso resulta em 

aumento de teor seco, que possibilita maior velocida-

de ou economia de vapor na secagem”, esclareceu.
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Moreira apresentou uma 
tecnologia inovadora para 
controle microbiológico em 
sistemas de resfriamento

Oliveira abordou a 
importância da prensa 
de sapata e da manta 
na produtividade da 
máquina de papel
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Pedro Moreira, engenheiro de Aplicações da divisão 

de Água Industrial da Solenis Especialidades Químicas, 

apresentou uma tecnologia inovadora para controle 

microbiológico em sistemas de resfriamento. A aplica-

ção de um biocida pouco oxidante e cloramina ativada 

por brometo – Bromide Activated Chloramine (BAC) –, 

esclareceu Moreira, possibilita um desempenho supe-

rior aos biocidas tradicionais. “A tecnologia baseada 

na aplicação de cloramina ativada por brometo permite 

a redução do consumo de biocidas oxidantes em até 

80%, operação em faixa de Oxidation Reduction Poten-
tial (ORP) reduzida, diminuição das taxas de corrosão e 

maior inibição da formação de biofilme em comparação 

aos tratamentos com biocidas oxidantes, resultando em 

consideráveis ganhos técnicos e econômicos”, listou.

Vislumbrando os próximos desdobramentos que 

marcarão a indústria de celulose e papel, Moreira si-

nalizou que as unidades estão cada vez mais preocu-

padas com o aumento da confiabilidade operacional 

de seus processos, de forma a garantir a integridade 

dos ativos presentes. “É mandatório que a legisla-

ção ambiental existente seja respeitada, que haja a 

manutenção de um ambiente seguro para todos os 

colaboradores, além de uma operação eficiente que 

garanta a obtenção de resultados superiores, sem que 

ocorra, entretanto, desperdício de recursos”, definiu. 

Nesse sentido, frisou ele, tecnologias como a BAC são 

extremamente valiosas, pois oferecem a possibilidade 

de garantir maior vida útil dos equipamentos de tro-

ca térmica alinhados ao sistema de resfriamento e, ao 

mesmo tempo, reduzir tanto o custo relativo à aplica-

ção de biocidas oxidantes quanto os riscos de aciden-

tes de trabalho, já que toda a dosagem e o preparo da 

solução do produto são automatizados.

Ainda segundo Moreira, o setor industrial brasileiro 

tem entendido que a ocorrência de paradas não pro-

gramadas da produção e também acidentes de traba-

lho e ambientais geram muito mais prejuízos do que o 

investimento em tecnologias que garantam um bom 

funcionamento da fábrica. Por isso, muitas plantas de 

papel e celulose têm investido fortemente em tecnolo-

gias de automação e tratamentos específicos capazes 

de garantir resultados técnicos superiores, reduzindo 

o risco de problemas que possam impactar negativa-

mente a produção ou resultar em algum acidente tra-

balho ou ambiental. 

O tema central da palestra de Érika Neves, pes-

quisadora da Buckman, foi a avaliação de um novo 

produto à base de enzimas para o branqueamento de 

celulose. “Trata-se de um produto inovador que dis-

pensa qualquer alteração de processo para sua apli-

cação, podendo tornar-se um estágio no processo de 

branqueamento. Por conter uma nova enzima alcalina 

e termotolerante, atua como nenhum outro produto à 

base de enzima”, apresentou ela. 

Ao detalhar os resultados obtidos com a aplicação 

do novo produto, Erika comentou que todo o trabalho 

de laboratório foi conduzido a partir de uma parceria 

entre a Buckman e a Eldorado. As análises e metodolo-

gias utilizadas seguiram o procedimento da Eldorado, 

com coleta das amostras diretamente do processo. O 

trabalho foi realizado em diferentes períodos, avaliando 

amostras com diferentes condições de processo. As mes-

mas condições de temperatura, pH, tempo de contato e 

procedimentos foram aplicadas às amostras com e sem 

o produto enzimático (referência). 

O produto apresentado pela Buckman demonstrou 

capacidade de suportar as condições do processo, tra-

balhando em uma ampla gama de pH e temperatura. 

Erika revelou ainda que o produto foi eficaz em baixas 

doses e, em combinação com redução de químicos, 

provou ser economicamente viável – relativamente 

ao retorno do investimento (ROI, sigla em inglês para 

Return on Investment). Aumento da produção, em caso 

de gargalo com fornecimento de dióxido de cloro; 

aumento do número kappa no digestor (aumento de 

rendimento) e redução/eliminação de peróxido como a 

última etapa de branqueamento foram outros benefí-

cios evidenciados pela pesquisadora.

A gestão de ativos na manutenção industrial pau-

tou a palestra de Glauco Andreoti,  especialista de 

O tema central da palestra 
de Érika foi a avaliação 
de um novo produto à 
base de enzimas para o 
branqueamento de celulose
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Luciano Viana, 
moderador dos 
debates do 
segundo dia do 
evento e diretor de 
Negócios da Inger 
Química, enfatizou 
que a 4.ª Revolução 
Industrial é um 
tema mundial – e 
a indústria de 
celulose e papel 
certamente não 
pode ficar alheia a 
isso. “Três Lagoas é 
um polo industrial, 
com a presença de 
grandes empresas 
do setor. Por isso é 
o local ideal para 
dar ênfase a esse 
e demais assuntos 
que influenciam na 
competitividade da 
indústria”
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Automação da Eldorado Brasil. Ele lembrou que, há 

muito tempo, a gestão de ativos tem sido essencial 

para a manutenção das cadeias de valor produzidas. 

“A disponibilidade dos ativos traduz-se pelo potencial 

de produção em dado período. Maximizar esse ganho 

é essencial para garantir a produção e a qualidade”, 

disse, sublinhando a forte interdependência entre 

áreas no processo de fabricação, porque “a celulose 

tem como peculiaridade diversos circuitos fechados 

num processo contínuo”. 

Pensando nessa particularidade, cada vez mais ele-

mentos tecnológicos deverão ser incorporados nas eta-

pas do processo, com o intuito de medir (e, naturalmen-

te, controlar) as variáveis do processo com correlação 

significativa. “Com o fomento dessas tecnologias, a 

relação custo-benefício se tornará mais interessante e 

acessível”, apostou Andreoti. 

Ainda sobre o futuro, o especialista de Automação 

da Eldorado enfatizou que os conceitos de Indústria 

4.0, que traz novos perfis e tecnologias, irão ditar quais 

atores permanecem no espetáculo da indústria. “Quem 

estiver mais próximo dessas tecnologias terá vantagens 

significativas em um futuro não tão distante.”

Véssia da Silva Leite, especialista de Controle Técnico 

da Eldorado Brasil, evidenciou a importância da quali-

dade na indústria de celulose e papel em sua palestra.

“Uma vez que a produção industrial está apoiada em 

segurança, custo, qualidade e sustentabilidade, a quali-

dade é considerada um dos pilares da prosperidade das 

empresas. Manter o processo controlado e o produto 

dentro dos padrões de seus requisitos evita retrabalho e, 

em consequência, custos adicionais, além de desperdício 

de tempo”, falou ela, sobre a importância da gestão e 

do controle da qualidade em todas as etapas do pro-

cesso, a fim de melhorar o desempenho operacional e 

garantir a satisfação do cliente.

Sob o olhar de médio e longo prazos de Véssia, 

as indústrias de celulose e papel estão caminhando 

para o aumento da eficiência por meio de inovações 

tecnológicas e ferramentas de gestão relacionadas 

à Indústria 4.0. Assim, cada vez mais estão sendo 

empregadas novas tecnologias para equipamentos, 

automação e controle dentro das empresas. “Os pro-

cessos estão se tornando inteligentes, apoiando as 

pessoas na condução das operações e da gestão, o 

que se reflete em melhor desempenho, produtividade 

e melhoria contínua”, contextualizou.

Véssia sublinhou que o fato de o Brasil ter desponta-

do como referência mundial na implantação de grandes 

linhas de produção de celulose nos últimos anos, estão 

presentes no País as maiores empresas desenvolvedoras 

de tecnologia. “Já existem parcerias entre esses forne-

cedores e as empresas produtoras de celulose, de modo 

a permitir, por exemplo, a implantação de controles 

avançados, entre outros recursos que reduzem a variabi-

lidade do processo, minimizando o consumo de insumos 

e aumentando a eficiência da produção”. Para ela, os 

profissionais da área também estão sendo capacitados 

para usar as novas tecnologias de maneira absoluta, ou 

seja, “a inovação está sendo aplicada no processo e nas 

pessoas em todos os níveis e áreas da organização para 

que a produção fique cada vez mais eficiente”.

Mauro Borges, engenheiro químico que atua na área 

de Excelência de Manufatura na Produção de Papel da 

International Paper, falou sobre os princípios básicos 

para a implantação da qualidade em uma fábrica de 

papel. “Qualidade é atender às necessidades dos clien-

tes e da empresa”, pontuou. “Enquanto o cliente deseja 

Andreoti salientou que a 
gestão de ativos é essencial 
para a manutenção das 
cadeias de valor produzidas 
há muito tempo
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Véssia: “Uma vez 
que a produção 
industrial está 
apoiada em segurança, 
custo, qualidade e 
sustentabilidade, 
a qualidade é 
considerada um dos 
pilares da prosperidade 
das empresas “
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um papel mais branco, com alta opacidade e que não 

consuma muita tinta na hora da impressão, a empresa 

almeja uma produção sem rupturas das folhas na má-

quina, com custo otimizado e competitivo”, completou. 

O conceito PDCA, sigla que vem do inglês e signifi-

ca Agir, Planejar, Verificar e Fazer, foi apresentado por 

Borges como um método eficaz para a implantação 

da qualidade. ISO 9001, Prêmio Nacional da Qualida-

de e Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) – Interno 

são exemplos de certificações que adotam o concei-

to. “Um sistema de gestão de qualidade nos torna 

mais eficazes na busca pelo atendimento às nossas 

demandas e às dos clientes”, afirmou, enfatizando a 

relevância da prática. 

Borges ainda sublinhou que profissionais qualificados 

são essenciais para uma gestão participativa e terão papel 

cada vez mais relevante nas práticas futuras. “As pessoas 

são o centro da inovação, responsáveis pelo desenvolvi-

mento de novas tecnologias, por sua implantação e pela 

prática de controle da qualidade. Por todos esses motivos, 

as empresas devem atentar ao aprendizado contínuo de 

seus colaboradores na busca por resultados sustentáveis.”

Elencando os riscos e as medidas de segurança 

relacionadas aos processos da indústria de celulose 

e papel, João Vitor Cruz Oliver, assistente técnico de 

Processo da Eldorado Brasil, evidenciou a relevância 

do tema aos presentes. “Com as diversidades apresen-

tadas pelas organizações do setor de celulose/papel e 

um mercado cada vez mais globalizado, a competitivi-

dade é ampliada. Neste contexto, a busca pela exce-

lência operacional passa a ser essencial para um cres-

cimento sustentável”, pontuou. Para alcançar esses 

objetivos, continuou Oliver, é imprescindível manter a 

integridade dos colaboradores e os ativos da empresa, 

assim como elevar a disponibilidade operacional. Tais 

metas só são conquistadas a partir de atenção e dedi-

cação fortemente voltadas à gestão baseada em riscos 

e segurança dos processos.

Sobre os próximos desdobramentos que marcarão 

a indústria de celulose e papel, Oliver constatou que 

a 4.ª Revolução Industrial já é uma realidade. “O con-

ceito de inteligência artificial vem como forte tendên-

cia para o setor.” Outro fator relevante, salientou o 

assistente técnico de Processo da Eldorado, refere-se 

ao investimento na capacitação profissional, com o 

intuito de agregar valores aos colaboradores, para 

que tenham pensamento sistêmico e adquiram sub-

sídios para se alinharem ao novo conceito industrial. 

“O profissional do futuro terá papel relevante diante 

das novas tecnologias implementadas no processo. 

Criar métodos para otimizar a gestão da rotina será 

imprescindível a esse profissional, que estará cada 

vez mais integrado a um sistema dinâmico.”

Avanços florestais
Jozébio Gomes, especialista de Competitividade Flo-

restal da Eldorado Brasil, deu enfoque à mecanização 

agrícola e a sua importância à produtividade florestal. 

“O tema é de extrema relevância para a indústria de 

celulose e papel, pois o custo, a qualidade e a susten-

tabilidade da matéria-prima – a madeira oriunda dos 

plantios florestais – são fundamentais para o sucesso 

do negócio. A aplicação de tecnologias inovadoras na 

mecanização do processo de produção florestal é funda-

mental para alcançar esse sucesso’, justificou.

Borges sublinhou 
que profissionais 
qualificados são 
essenciais para uma 
gestão participativa e 
terão papel cada vez 
mais relevante nas 
práticas futuras
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“A busca pela excelência 
operacional passa a ser 
essencial para se obter um 
crescimento sustentável”, 
pontuou Oliver
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Os principais caminhos e tendências que devem pau-

tar a indústria de celulose e papel nas próximas décadas 

dizem respeito ao uso de nanotecnologia para melho-

rar e aumentar a qualidade dos processos produtivos, 

desde a fl oresta até a produção industrial. “Algumas 

nanotecnologias estão altamente ligadas à área de Bio-

tecnologias, como nanofertilizantes e adubos inteligen-

tes. Vemos o emprego de nanotecnologia até mesmo na 

área de Planejamento, com o uso de nanossatélites para 

análises de imagens multitemporais”, citou Gomes.

Outra tendência que deve se fortalecer no médio e lon-

go prazos, segundo o especialista de Competitividade Flo-

restal da Eldorado, é o uso de automação nos processos 

de produção fl orestal, bem como o emprego de equipa-

mentos autônomos como tratores e máquinas especiali-

zadas em operações de plantio e colheita fl orestal. 

Investimentos signifi cativos no desenvolvimento de 

novas tecnologias nos níveis tanto de processos opera-

cionais fl orestais quanto industriais têm sido a base para 

o preparo das empresas brasileiras no âmbito da nova 

era tecnológica de produção. “Desta forma ressaltam-se 

também os investimentos em treinamento e desenvolvimento de 

pessoas para que possam conduzir tais processos altamente tecno-

lógicos”, contextualizou Gomes.

Apresentando a árvore como matéria-prima para a indústria de 

base fl orestal, Tiago Segura, especialista de Projetos da Eldorado 

“Eventos como esse, promovido pela ABTCP, contribuem para preparar tanto as indústrias quanto os profi ssionais em atuação e estudan-
tes que estão sendo preparados para o futuro do setor. A Albany busca constantemente oferecer produtos e serviços técnicos para melhorar 
as operações das máquinas de papel e celulose, na intenção de otimizar processos e reduzir custos operacionais.”

Lafaety Carneiro de Oliveira, coordenador de Produto para a América do Sul da Albany

“A ABTCP fez uma reestruturação importante na forma de promover os eventos técnicos, saindo de sua sede e levando os eventos para os 
polos produtores. Dessa forma, a qualidade dos eventos mudou de patamar e está alcançando um público mais diversifi cado. Esses eventos 
técnicos alinham conhecimentos e necessidades do setor entre fornecedores, produtores e instituições de ensino.”

Adilson José Zanon, gerente de Tecnologia da Buckman

“A Semana de Celulose e Papel tem muita relevância, à medida que atrai gente para o segmento de celulose/papel e faz o setor aumentar 
sua visibilidade. Eventos como esse despertam o profi ssional e o estudante para os próximos passos, pois esclarecem informações de uma 
maneira muito específi ca, clara e atualizada. O mercado de celulose e papel precisa de novos profi ssionais, e eventos como esse podem 
ajudar no crescimento desse número.”

Luiz Leonardo, diretor de Químicos para Branqueamento da Kemira América do Sul

“Eventos realizados pela ABTCP permitem a exposição de novas tecnologias e novas práticas operacionais, além de abrir espaço para 
o diálogo e o debate de assuntos diversos que podem ajudar as plantas de papel e celulose a buscar soluções para problemas variados. A 
Solenis tem ampla atuação no mercado de papel e celulose, tanto na parte de processo quanto na área de utilidades, sempre expondo as 
tecnologias que mais têm agregado valor aos clientes.”

Pedro Moreira, engenheiro de Aplicações da divisão de Água Industrial da Solenis Especialidades Químicas

“A importância de eventos como a Semana de Celulose e Papel está na inserção do mundo acadêmico num cenário onde produtores e 
fornecedores apresentam suas tecnologias e desenvolvimentos, visando manter o Brasil na vanguarda da produção de celulose de fi bra curta 
branqueada.”

Marco Aurelio Garcia, coordenador de Mercado da Xerium
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Com a palavra, os patrocinadores

“Com os projetos de novas indústrias se desenrolando, o bom engenheiro passou a ser um 
profi ssional requisitado por diversas áreas na indústria de celulose e papel, tanto por sua 
capacidade analítica quanto por conhecimentos em cálculos e adaptabilidade a diversos 
setores˜, contextualizou Mattiazzo
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Brasil, detalhou alguns dos possíveis usos das árvores, 

não se restringindo à produção de celulose e papel. O in-

tuito, segundo ele, era mostrar que as diferentes partes de 

uma árvore – e não apenas a madeira – têm importância 

econômica para a fabricação de diversos produtos, desde 

os óleos essenciais extraídos das folhas, passando pelo 

breu obtido a partir da resina e pelo substrato vegetal 

produzido com a casca das árvores até chegar finalmente 

à madeira, matéria-prima para a produção de diversos 

itens, como painéis, carvão e, principalmente, celulose. 

“É um tema importante sobretudo quando se discutem 

novas tecnologias, uma vez que a matéria-prima sempre 

será fundamental em nosso segmento.”

Na visão de Segura, não há dúvidas de que a tecnologia 

estará cada vez mais presente na busca contínua por 

otimização de processos e redução dos custos produti-

vos – sem desviar o foco da qualidade. A qualidade da  

matéria-prima também deverá ser continuamente dis-

cutida e desenvolvida, pois é a base de todo o processo, 

conforme frisou o especialista de Projetos da Eldorado. 

“O melhoramento genético deverá ser guiado pelo 

equilíbrio entre os parâmetros de qualidade da madeira. 

Com uma matéria-prima adequada, o desenvolvimento 

tecnológico poderá ser realmente efetivo.”

 
Desenvolvimento humano

O papel do engenheiro na indústria foi o tema aborda-

do por Francisco Brasil Mattiazzo, especialista de Controle 

Técnico da Eldorado Brasil. “Nos últimos dez anos, com os 

projetos de novas indústrias se desenrolando, o bom enge-

nheiro passou a ser um profissional requisitado por diver-

sas áreas na indústria de celulose e papel, tanto por sua ca-

pacidade analítica quanto por conhecimentos em cálculos 

e adaptabilidade a diversos setores”, contextualizou. 

Mattiazzo ressaltou ainda que, como atualmente não 

há nenhum curso de graduação voltado à preparação 

de engenheiros para atuar no segmento de celulose e 

papel, faz-se necessária essa aproximação com as insti-

tuições de ensino, para mostrar qual é o papel do enge-

nheiro nessa indústria, que vem crescendo significativa-

mente nos últimos anos.

O profissional do futuro terá como papel principal co-

nhecer e saber aplicar as novas tecnologias que estão 

surgindo, no momento certo e da forma correta, além 

de sempre propor inovações. “Será preciso manter-se 

atualizado com as novas tendências tecnológicas, que 

vêm surgindo com uma velocidade cada vez maior”, en-

fatizou Mattiazzo.

Kenya Faria, psicóloga e coach da Kenya Coach, 

discorreu sobre as características que formarão o Pro-

fissional 4.0. “Cada vez mais, a indústria exigirá uma 

atitude voltada à conexão e à integração de saberes, 

além de uma postura aberta em relação à desconstru-

ção de verdades absolutas e máximas teóricas que há 

até pouco tempo pareciam intocáveis. O novo modelo 

organizacional demandará pensamentos disruptivos, 

flexíveis e ágeis. A maioria de nós, porém, é fruto de 

um modelo de educação tradicional, que nos ensina a 

reproduzir conhecimentos e desestimula a pesquisa, a 

análise e o questionamento. Fomos ensinados a pensar 

de forma fragmentada, separando as informações em 

blocos que não conversam, e isso nos acompanhou até 

a academia, onde fomos divididos por espécie: os de 

Exatas, os de Humanas e os de Biológicas”, apontou 

o paradoxo. “Seguimos reproduzindo esse modelo nas 

empresas, que se organizam em departamentos. Na 

Uma tendência que deve 
se fortalecer no médio 
e longo prazos, segundo 
Gomes, é o uso de 
automação nos processos 
e produção florestal, 
bem como o emprego de 
equipamentos autônomos 
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Apresentando a árvore 
como matéria-prima 
para a indústria de base 
florestal, Segura detalhou 
alguns dos possíveis 
usos das árvores, não se 
restringindo à produção 
de celulose e papel
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Nome da empresa: International Paper
Data do start-up em Três Lagoas: março de 2009.
Total de colaboradores da Unidade Três Lagoas: 500 profi ssionais diretos e indiretos.
Produção atual da planta: 230 mil t/ano de papel não revestido.
Produção prevista a partir de projetos de expansão ou desgargalamentos: A International Paper monitora as melhores opções 
disponíveis no mercado, mas no momento não há planos de expansão.
Principais mercados atendidos: todo o território nacional, com metade da produção do Brasil; os outros 50% são direcionados para 
exportação. A IP do Brasil exporta para cinco continentes e possui canais para toda a América Latina, além de canais diretos com a África e 
o Oriente Médio.
O que a cidade e o Estado representam para a empresa: O início das operações da fábrica de Três Lagoas, em 2009, teve investi-
mento de US$ 300 milhões e colaborou para a retomada da atividade industrial na cidade, proporcionando incremento na arrecadação de 
impostos e no PIB regional, gerando hoje mais de 500 postos de trabalho. Com mais de oito anos de operação na cidade, a planta de Três 
Lagoas é considerada referência para as demais plantas da IP no mundo. 

Nome da empresa: Eldorado Brasil Celulose
Data do start-up em Três Lagoas: novembro de 2012
Total de colaboradores da Unidade Três Lagoas: 4.100
Produção atual da planta: 1,7 milhão t/ano (a capacidade nominal era de 1,5 milhão t/ano)
Produção prevista a partir de projetos de expansão ou desgargalamentos: —
Principais mercados atendidos: Ásia, Europa e América do Norte.
O que a cidade e o Estado representam para a empresa: “Três Lagoas e o Estado do Mato Grosso do Sul têm vocação para a 
produção fl orestal de larga escala, com solo favorável, índice de chuva adequado e disponibilidade de terra, além do incentivo necessário 
ao desenvolvimento”.

Nome da empresa: Fibria
Data do start-up em Três Lagoas: primeira linha em 30 de março de 2009 e segunda linha em 23 de agosto de 2017
Total de colaboradores da Unidade Três Lagoas: Considerando empregados próprios e terceiros, atualmente conta com 3 mil colabo-
radores. Com a entrada em operação da segunda linha de produção da empresa em Três lagoas, serão gerados mais 3 mil empregos diretos 
e indiretos, totalizando 6 mil na unidade (indústria + fl oresta)
Produção atual da planta: 1,3 milhão t/ano
Produção prevista a partir de projetos de expansão: A nova linha de produção terá capacidade de 1,95 milhão t/ano. Somada à 
atual, a unidade da Fibria em Três Lagoas chegará a uma capacidade total de 3,25 milhões t/ano 
Principais mercados atendidos: Estados Unidos e mais de 40 países entre Ásia e Europa 
O que a cidade e o Estado representam para a empresa: “Temos muito orgulho de contribuir para o desenvolvimento econômico, 
social e sustentável de toda a região” – Maurício Miranda, gerente geral Industrial da Fibria (Unidade Três Lagoas)

Indústria 4.0, nada disso existe. A grande revolução é feita pela informa-

ção fl uida e a conexão de todas as coisas. Esse será o grande desafi o para 

o novo profi ssional”, adicionou.

Caso as mudanças necessárias não sejam colocadas em prática, seja pe-

los métodos de ensino, seja pelas companhias, Kenya ressaltou o risco de 

as tecnologias avançarem rapidamente sem serem acompanhadas pelas 

pessoas. “Prevê-se um apagão de profi ssionais nos próximos 20 anos. Já 

vivemos essa dicotomia hoje: vemos uma alta taxa de desemprego, en-

quanto as empresas procuram profi ssionais capacitados”, contextualizou.

Ainda de acordo com a psicóloga e coach da Kenya Coach, o profi ssional 

do futuro deixará de ser aquele altamente capacitado, acabando por dar lu-

gar ao altamente versátil. “Aqueles que desejam se preparar para as deman-

das futuras devem integrar diferentes lados do conhecimento, substituindo 

‘ou’ por ‘e’. Viveremos um tempo em que a atitude importará mais do que 

o comportamento e a habilidade”, prospectou.           n

De acordo com Kenya, a indústria exigirá dos profi ssionais uma atitude 
voltada à conexão e à integração de saberes, além de uma postura aberta em 
relação à desconstrução de verdades absolutas
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Saiba mais sobre as empresas instaladas em Três Lagoas-MS


