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SESSÃO TÉCNICA CELULOSE 

Para ser mais competitiva no futuro, a indústria de celulose 

precisará deixar de lado o conservadorismo. Independente-

mente do caminho a seguir, de como investir na diversifi-

cação do portfólio da empresa ou de aprimorar a operação, ten-

do como resultado a qualidade final de seu produto, o importante 

será buscar resultados com maior eficiência. Essa foi a mensagem 

dos palestrantes da Sessão Técnica de Celulose durante o Painel de 

Discussão que tratou do tema no 50.º Congresso Internacional de 

Celulose e Papel da ABTCP, no dia 24 de outubro.

“Para sermos mais competitivos, devemos olhar para a frente e 

ser cada vez mais rápidos. Ainda assim, nosso setor é muito conser-

vador. Ao passo que ganhamos mais espaço no mercado e também 

aumentamos a produção, é importante saber o potencial de nossa 

planta e explorar isso”, disse Otavio Mambrim Filho, especialista em 

Pesquisa & Desenvolvimento de Tecnologias de Processo da Fibria.

O especialista citou como referência a rápida tomada de decisão 

para uma alteração no Projeto Horizonte 2 na fase de impregnação 

dos cavacos com alto número kappa. “Conseguimos remodelar o 

projeto no processo de lavagem, o que foi desafiador, mas deu cer-

to e fizemos isso em tempo recorde. Podemos dizer que saímos do  

lugar-comum”, destacou o executivo da Fibria. 

Em sua apresentação, Mambrim falou sobre os processos de pol-

pação química mais promissores, conforme estudo realizado com os 

diferentes tipos de cozimento. Os resultados obtidos consideraram 

de alto potencial e eficiência aqueles processos que atuam benefi-

ciando o processo e o produto. Mambrim disse que os futuros dos 

processos de cozimento com madeira de eucalipto estão no Cozi-

mento com Impregnação Estendida (CIE), no CIE + alto número kap-

pa e no cozimento com polissulfeto. 

No caso da Eldorado Celulose, a proposta é focar exclusivamente 

em melhorias no processo de fabricação, mas de forma geral a in-

dústria no futuro buscará maximizar a eficiência em toda a cadeia, 

conforme pontuou Leonardo Pimenta, gerente técnico da empresa. 

Segundo o executivo da Eldorado, a proposta da companhia é ser a 

melhor naquilo a que se propôs, que é celulose de mercado. 

“Temos simplicidade para tomar decisões, e isso acontece com 

muita agilidade, o que é bastante positivo nessa indústria. Temos 
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de continuar como o mais competitivo do mundo em celulose bran-

queada. Dessa forma, nosso foco se dá em tecnologias de proces-

so, automação e controle. Não buscamos agregação de valor em 

produto final, diferentemente das demais empresas que fazem isso 

como estratégia. Apostamos na commodity com o custo mais baixo 

possível, muita qualidade e maior volume de produção”, enfatizou 

Pimenta em sua apresentação. Outros itens que ditarão a competiti-

vidade no futuro da indústria de celulose, conforme a visão da Eldo-

rado, incluem aproveitamento da biomassa disponível nas florestas, 

produção de insumos no site, redução do uso de recursos e elimina-

ção de aterros, aplicação de tecnologias avançadas de automação e 

análise de dados (manufatura avançada).

Fabricio José da Silva, gerente executivo industrial da Suzano 

Papel e Celulose, também chamou a atenção para a necessidade 

de maior integração dos processos. Ele destacou que primeiro é 

necessário aprimorar certos aspectos nas seguintes áreas: eficiência 

ambiental, custo e competitividade, eficiência energética, nas 

tecnologias de processos – tanto florestal como industrial e também 

em inovação.

Silva disse que a possibilidade de expandir o mercado com o de-

senvolvimento de novos produtos a partir das inovações em Pesqui-

sa & Desenvolvimento é o que permitirá um redesenho da indústria, 

atendendo às demandas de uma sociedade que no futuro exigirá 

cada vez mais produtos advindos de processos sustentáveis. “Por se 

tratar, contudo, de uma indústria conservadora, um dos impeditivos 

que nos colocam em uma zona de conforto para buscar tais avan-

ços é a boa taxa de retorno sobre capital, aliada ao baixo custo de 

produção e seus contínuos esforços para redução que tanto se tem 

focado para um único produto: a celulose”, alertou.

Como impeditivos para o desenvolvimento da área de P&D des-

ses bioprodutos, o executivo da Suzano pontuou ainda o alto custo 

de investimento para implantar os projetos no País em relação a 

empreendimentos do exterior. “Mesmo considerando o custo Bra-

sil, o valor cobrado por fornecedores estrangeiros é, muitas vezes, 

excessivamente maior, o que inviabiliza ou posterga os avanços nas 

empresas brasileiras”, disse.

Silvana Meister Sommer, gerente de P&D Industrial da Klabin, 

concorda. “Avançamos muito em novos processos e tecnologias. 

Com nossa própria estrutura, as portas se abriram. Nossos desen-

volvimentos já nascem alinhados com a alta direção da empresa. 

Somos mais proativos e menos reativos ao que o mercado solicita”, 

disse a gerente, demonstrando que a mentalidade do setor tem se 

transformado ao longo dos últimos anos. 

A Klabin está voltada para os bioprodutos, com foco na inovação 

e novas tecnologias, com a premissa de fazer diferente para agregar 

valor. Uma das vantagens entre os outros players seria o fato de a 

empresa trabalhar com as duas fibras – eucalipto e pínus – para 

obter diferentes produtos, entre os quais lignina, celulose nano-

cristalina, celulose nanofibrilada, apontando que existe um grande 

mercado de novos produtos concorrendo com outros de base não 

renovável para ser explorado em um futuro próximo.

Os palestrantes comentaram ainda sobre as mais recentes trans-

formações que o setor já tem vivenciado e que podem ser vistas 

como janelas de oportunidades. Pimenta citou a revolução da in-

formação, com a grande quantidade de dados a uma velocidade 

muito mais rápida que o presenciado com a chegada da internet na 

década de 1960, de alto impacto para toda a sociedade. 

“Definitivamente estamos passando por uma ruptura tecnológi-

ca. Toda essa parte de automação, a Internet das Coisas (IoT na 

sigla em inglês) e outros recursos terão uma escalada impossível 

de mensurar, mas acontecerá mais rápido do que se imagina. Na 

Eldorado, já temos áreas com 100% de automatismo. O operador 

basicamente acompanha o processo, intervindo somente quando 

necessário”, disse o gerente técnico da Eldorado, levantando ainda 

a reflexão sobre o papel desse profissional daqui em diante e sobre 

como será a gestão do conhecimento com esses colaboradores no 

futuro. “Com a tecnologia conseguiremos, a distância, realizar todas 

essas tarefas. Isso já acontece hoje a passos largos, mas a indústria, 

de maneira geral, ainda não está bem preparada”, indicou. Pimenta 

reforçou que, se o setor de celulose souber aproveitar este momento 

de transformação em termos de tecnologias, já que está à frente de 

vários segmentos industriais, será possível ter uma boa surpresa em 

ganho de competitividade entre cinco e dez anos. Temos de assu-

mir o papel de protagonista e puxar esse desenvolvimento para nos 

mantermos na vanguarda.

 “Temos simplicidade para tomar decisões, e isso acontece com muita 
agilidade, o que é bastante positivo nessa indústria”, disse Pimenta
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A indústria de celulose atuando na substituição de materiais tam-

bém é outra tendência que ganha cada vez mais espaço. “Somos 

uma indústria de matéria-prima renovável e que, inclusive, captu-

ra carbono da atmosfera. Nosso valor é importante, especialmente 

pelo tanto que desenvolvemos esse setor, mas falta integração, e a 

indústria opera com muitas iniciativas individualizadas, o que pode-

rá adiar a ideia dessas fábricas como biorrefi narias”, disse Silva, da 

Suzano Papel e Celulose. 

A Klabin tem trabalhado forte nessa busca por biomateriais e o 

viés da reciclagem, de acordo com Silvana. “O mercado de embala-

gens cresce com a sociedade adquirindo mais produtos pela inter-

net. Então, precisamos que esses produtos sejam cada vez mais sus-

tentáveis, produzidos em monomateriais e com opções de barreiras, 

tendo valor agregado para atender a esse mercado. Já produzimos 

a fi bra curta que vai ter a continuidade em papéis sanitários e a 

celulose fl uff, um dos produtos que mais crescem em consumo no 

mundo e que é uma tendência – ou seja, acredito na escolha deste 

caminho”, sinaliza a executiva da Klabin.

A questão da redução da alvura como tendência para diminuir o 

uso de químicos também foi colocada aos palestrantes. “O cliente 

tem de pedir isso; não é todo mercado que aceita. Afi nal, a celulose 

extrabranca não se faz necessária em todo e qualquer uso. Do con-

trário, podemos pensar em como alterar o processo. De qualquer 

forma, isso tem de ser motivado pelo consumidor fi nal”, disse o 

profi ssional da Fibria. 

Esse consumidor fi nal, como do mercado chinês, e a demanda 

pela baixa alvura são realidade, conforme o gerente da Eldorado. “É 

nosso maior mercado, e há uma tendência de os clientes admitirem 

alvura mais baixa em acordo com suas políticas de incentivo e por 

questões ambientais. Na Europa e na América do Norte esse com-

portamento não muda”, disse Pimenta.

Ao fi nal, Luiz Wanderley Pace, profi ssional da Ecolab (Nalco Wa-

ter) que atuou como moderador da Sessão Técnica de Celulose, pe-

diu aos palestrantes que deixassem uma mensagem que resumisse 

a expectativa das empresas para o futuro. Embora um dos principais 

desafi os, conforme apontado pelo especialista da Fibria, a visão da 

empresa é ir além da produção de commodity e investir em novos 

produtos e tecnologias a partir da biomassa. A Fibria, que já é líder 

mundial na produção de celulose de eucalipto, tem feito várias ini-

ciativas de investimentos em novas empresas (startups) que desen-

volvem e fabricam biocompósitos (como nanoceluloses microfi brila-

da e cristalina, lignina) e biocombustíveis, tendo como meta chegar, 

em 2020, com uma signifi cativa participação nesses novos negócios 

dentro de seu portfólio de produtos.

Para Silvana, a Klabin busca novos produtos agregando valor aos 

seus processos. Ela acrescenta ainda que maximizar a produção vi-

gente e partir para a química verde exigirá grande trabalho das fa-

bricantes – “linha de fi bra produzindo milhares de toneladas versus 

alguns quilos de químicos verdes”, destacou sobre o grande diferen-

cial entre a produção de celulose e de químicos de base renovável. 

Na visão da Eldorado Brasil, a palavra de ordem é competitividade. 

“Isso será buscado por meio da efi ciência dos processos”, enfatizou 

Pimenta. No caso da Suzano Papel e Celulose, Silva destacou que 

o foco está nos negócios adjacentes neste cenário futuro.  n

Na visão do gerente executivo industrial da Suzano Papel e Celulose, a 
possibilidade de exp andir o mercado com o desenvolvimento de novos 
produtos é o que permitirá um redesenho da indústria, atendendo a uma 
sociedade que no futuro demandará cada vez mais processos sustentáveis


