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REUNIÕES

REUNIÕES DO CONSELHO EXECUTIVO E DIRETOR DA ABTCP

O Conselho Executivo da ABTCP esteve reunido em 6 de julho últi-

mo na sede da Cenibra, em Belo Oriente, Minas Gerais. Em destaque 

na foto (da esquerda para a direita), os diretores presentes: Alcides O. 

Junior, Rodrigo Vizotto, Francisco Bosco, Paulo Lemos, Luiz Leonardo, 

Eduardo Fracasso, Ronaldo Ribeiro, Giovani Varella, Naohiro Doi (pre-

sidente da Cenibra), Nestor de Castro, Ari Medeiros, Elidio Frias, Carlos 

Farinha, Darcio Berni, Francisco Razzolini, José O. Brito, Celso Ricardo, 

Murilo Sanches e Julio Costa. Anteriormente a essa reunião do Conse-

lho Executivo ocorreu, na sede da ABTCP, em São Paulo, a reunião do 

Conselho Diretor no dia 14 de junho passado. 

REUNIÕES DAS COMISSÕES TÉCNICAS (CTS) DE BIORREFINA-

RIA E SEGURANÇA DO TRABALHO 

No dia 5 de junho último a Comissão Técnica de Biorre� naria 

se reuniu na sede da ABTCP para discutir, entre outros assuntos, as tec-

nologias para biorre� narias, seus potenciais e desa� os na indústria de 

celulose e papel. Na ocasião, Marcelo Hamaguchi, da Valmet, apresen-

tou uma palestra sobre o assunto. A próxima reunião está agendada 

para o dia 29 de agosto, na sede da ABTCP com o tema Tendências de 

bioeconomia para o setor de celulose e papel.

A Comissão Técnica (CT) de Segurança do Trabalho reuniu-

-se no dia seguinte, em 6 de junho, quando foram apresentadas duas 

palestras: uma de atualização da NR-15 – Atividade e operações insa-

lubres –, por Murilo Campanelli, da Fibria Celulose, e, em seguida, José 

Luiz Lopes, também da Fibria Celulose, falou sobre essa norma com 

relação à vibração ocupacional. Durante a reunião também ocorreram 

as deliberações da CT. A próxima reunião também deverá ocorrer na 

sede da ABTCP, no dia 23 de agosto, com o tema Programa de segu-

rança comportamental.

Nota: A participação nas reuniões de CTs é voltada exclusivamente 

aos associados da ABTCP. Para mais informações, envie e-mail para 

comissoestecnicas@abtcp.org.br 

BENEFÍCIOS 
PESSOA JURÍDICA: ASSOCIE SUA EMPRESA À ABTCP E GANHE 

VISIBILIDADE NO SITE 

Os associados Pessoa Jurídica têm o nome e o logotipo de sua empre-
sa divulgados no site da ABTCP. A Albany é uma das empresas associadas 
que usufruem desse benefício. “A parceria com a ABTCP nos tem permitido 
associar nossa imagem com o propósito maior da nossa corporação, que é 
a geração de valor para o cliente”, disse Ana Gabriela Saut Schroeder, coor-
denadora de Marketing da Albany International. A executiva reforça ainda 
que a empresa vê nesse relacionamento de longa data com a Associação 
a importância da interação e parceria entre os players do mercado como 
essencial para promover o desenvolvimento do setor. 

Além disso, Ana Gabriela conta que a Albany se bene� cia das demais van-
tagens, entre elas, os descontos e participações gratuitas em diversas ativida-
des, como cursos, workshops e congressos, além da possibilidade de divulga-
ção da marca da empresa pelo material publicitário desenvolvido para estes 
eventos e distribuídos em diversos canais.

PESSOA FÍSICA: VANTAGEM EM DESCONTO DE ATÉ 50% NA UNI-

VERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ E MUITOS OUTROS BENEFÍCIOS
Quem é associado Pessoa Física também conta com novidades em vanta-

gens como retorno do investimento. A ABTCP realizou recentemente uma par-
ceria com a Universidade Estácio de Sá que garante o direito a 40% (quarenta 
por cento) de desconto para cursos de graduação (tradicional ou tecnológica) e 
50% (cinquenta por cento) em cursos de pós-graduação. 

Gerson Bronstein, gerente de Soluções Corporativas da Estácio, vê como 
essencial esse acordo. “O papel de uma universidade é trazer para a sala de 
aula as necessidades do mercado, no que diz respeito à formação de mão 
de obra quali� cada. E o papel da área de Soluções Corporativas é atender 
às demandas de capacitação especí� cas e desenvolvimento de pessoas das 
empresas. Para a Estácio, é muito importante estar próximo do mercado. 
E a ABTCP é o mercado, quando falamos em papel e celulose”, destacou.

Como diferenciais da Estácio, Bronstein pontuou que a universidade pode 
oferecer, por meio de sua área de Soluções Corporativas, um leque bastante 
amplo de soluções, desde o planejamento de ações de treinamento e desen-
volvimento até a gestão completa de uma Universidade Corporativa.

NOVO SITE RESPONSIVO DA ABTCP

A ABTCP agora tem um site responsivo. Isso quer dizer que ele acompanha 

as últimas tecnologias e pode ser acessado de qualquer tipo de dispositi-

vo com acesso à internet, como tablet, celular ou 

computador, pois sua interface se adaptará 

automaticamente da melhor maneira pos-

sível, tornando a navegação mais agradável 

e acessível. E quem ganha com isso? 

Você, associado, que poderá interagir e 

se atualizar sobre as últimas novidades 

da ABTCP facilmente. Con� ra em www.

abtcp.org.br
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CONGRESSO ABTCP 2018
NANOTECNOLOGIA, BIORREFINARIAS E BRANQUEAMENTO – 

KEYNOTES DO 51.º CONGRESSO ABTCP – CIADICYP, O ABTCP 

2018, APRESENTAM SEUS ÚLTIMOS AVANÇOS EM PESQUISAS
Em junho, na edição passada da Revista O Papel, teve início uma 

série de notícias sobre as personalidades que estarão presentes ao 51.º 
Congresso Internacional de Celulose e Papel ABTCP – Ciadicyp, o ABT-
CP 2018. Foram apresentados dois keynotes e o que cada um deles está 
reservando para 2018. Con� ra nesta edição um pouco mais sobre os 
trabalhos dos keynotes: Maria Cristina Area (Universidade Nacional de 
Missões - Argentina), Franck Dumeignil (Universidade de Lille – França) 
e Thomas Rosenau (Universidade de Recursos Naturais e Ciências da 
Vida (BOKU) – Áustria).

Com o tema “Estratégia para o estudo da aplicação de celulose na-
no� brilada (NFC) e a celulose micro� brilada (MFC) em papel no forneci-
mento em escala industrial”, Maria Cristina Area, do Programa de Papel 
e Celulose, das Faculdades de Ciências Exatas, Químicas e Naturais da 
Universidade Nacional de Missões, na Argentina, falará sobre a ampla 
gama de aplicações potenciais que são atualmente pesquisadas. “Para 
nossa indústria, o mais importante é a modi� cação das propriedades 
físicas e mecânicas dos papéis branco e marrom. Um aumento na força 
poderia, por exemplo, permitir diminuir a gramatura ou aumentar os 
ciclos de reciclagem”, explicou. 

Trata-se de um projeto que envolve a participação da Argentina na 
Rede CYTED NANOCELIA (Rede de transferência de tecnologia em aplica-
ções de nanocelulose na Ibero-América). Nesse sentido, o objetivo é me-
lhorar as propriedades do papel em escala industrial pela implementação 
de novos processos tecnológicos que levam à aplicação de NFC e MFC 
às pastas de papel. A Associação de Fabricantes de Celulose e Papel da 
Argentina (AFCP) e o Programa de Celulose e Papel (PROCYP) assinaram 
um contrato de colaboração especí� co para a execução do projeto “Apli-
cação de nanocelulose na fabricação de papéis industriais”.

São cinco fábricas que produzem diferentes tipos de papel ou cartão. 
Dependendo do caso, a aplicação é realizada em massa ou na superfí-
cie. As metodologias e processos para aplicação industrial serão desen-
volvidos em escala de laboratório no PROCYP e dependerão do tipo de 
papel que a empresa propôs melhorar, adicionando NFC ou MFC. Com 
esse conhecimento desenvolvido em escala de laboratório, as expe-
riências em nível industrial serão realizadas. “O projeto envolve vários 
desa� os relacionados à maximização da retenção de partículas e da 
resistência do papel com o mínimo de alteração da drenagem”, disse 
Maria Cristina sobre o andamento do projeto.

Para quem busca novidades em biorre� narias, Franck Dumeignil, da 
Universidade de Lille, na França, falará sobre “Atualização avançada da 
matéria lignocelulósica em biorre� narias integradas”. Ele se baseará no 
Projeto Integrado Europeu de Biorre� naria para Processamento de Bio-
massa Sustentável – EuroBioRef (2010-2014), com novidades recentes 
sobre a funcionalização química avançada (resultados 2017-2018). O 
EuroBioRef durou quatro anos e foi apoiado por uma subvenção de 23 
milhões de euros, envolvendo 29 parceiros (indústria, PMEs, acadêmicos) 
de 15 países diferentes em uma rede altamente colaborativa, incluindo 
produção agrícola, pré-tratamento de biomassa, fermentação e proces-

sos enzimáticos, processos catalíticos, processos termoquímicos, avalia-
dos por uma análise de ciclo de vida e avaliação de toda a cadeia de 
desenvolvimento. “Com esta estratégia para desenvolver biorre� narias 
da próxima geração, o projeto gerou muitos resultados, com um impac-
to importante na bioeconomia europeia, incluindo novas estratégias de 
produção de energia e novas substâncias químicas”, destacou Dumeignil. 

O pesquisador conta que nessa pesquisa a lignina Kraft foi e� cien-
temente funcionalizada com ligações de éter octadienil através da 
telomerização de 1,3-butadieno catalisada por paládio, e ele apresen-
tará novos resultados sobre a funcionalização química avançada. “A 
comparação com substratos de modelo molecular avaliou o enxerto 
de fenóis e álcoois e um estudo de otimização levou a uma conversão 
de até 69% do número total de grupos hidroxila presentes na lignina. 
A lignina telomerizada é um material maleável e um estudo preliminar 
das propriedades térmicas mostrou uma diminuição na transição vítrea 
em comparação com o material de partida. O principal desa� o, nes-
se caso, é atravessar o chamado “vale da morte”, que é um aumento 
do TRL entre os baixos “acadêmicos” e os altos “industriais”, indicou 
Dumeignil. Ele explica que os TRLs entre eles são os mais difíceis de 
fazer progressos. “Para preencher a lacuna, é necessário aceder, por 
exemplo, a novas ferramentas de � nanciamento e promover parcerias 
público-privadas, porque essas não são puramente acadêmicas, nem 
TRL puramente industriais”, compartilhou.

Já quem se interessa pelo processo de branqueamento, Thomas 
Rosenau, da Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida 
(BOKU), na Áustria, apresentará seus avanços para o estudo de “Cro-
móforos de ácidos hexenurônicos – identi� cação, mecanismo de for-
mação e relação com a química dos huminos”. Segundo Rosenau, a 
indústria de celulose é um pilar econômico em muitos países, espe-
cialmente na América do Sul e o branqueamento da polpa celulósica é 
um passo importante ao longo da linha de produção. Os ácidos hexe-
nurônicos são conhecidos há muito tempo como contribuintes centrais 
para colorir a polpa (cromóforos, amarelamento), mas a estrutura dos 
compostos coloridos reais nunca foi elucidada. “Isso é devido à sua 
concentração extremamente baixa. Se soubermos qual é a estrutura 
química dos compostos e como eles são formados, podemos projetar 
melhores sequências de branqueamento, direcioná-las diretamente du-
rante o branqueamento e removê-las com mais e� ciência, com menos 
produtos químicos e energia”, explicou. 

Nesse estudo, o principal desa� o, conta o pro� ssional, foi a con-
centração extremamente baixa dos cromóforos (compostos coloridos) 
na faixa de partes por milhão (ppm) e partes por bilhão (ppb). Outro 
desa� o é a opinião forti� cada sobre a provável estrutura dos compostos, 
que foi refutada. “Se a pesquisa está derrubando opiniões antigas, é 
importante ter certeza de que tudo nos novos dados é con� rmado e 
seguro. Fizemos a elucidação da estrutura por uma combinação de 
técnicas analíticas e � nalmente conseguimos obter estruturas de raios 

X dos compostos cromofóricos que estabelecem sua estrutura além de 

qualquer dúvida”, enfatizou.

Nota: As inscrições para participar do 51.º Congresso 

ABTCP – CIADICYP já estão abertas. Mais informações em 

www.abtcp2018.org.br
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EVENTOS
 2.º WORKSHOP VIRTUAL – GESTÃO DE PESSOAS

GRUPO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS TROUXE POR MEIO DE 

RODADA DE PALESTRAS NOVAS ABORDAGENS SOBRE O PROFISSIONAL 

DO FUTURO E TENDÊNCIAS NA ÁREA

O mercado de trabalho está passando por grandes transformações 
e isso tem revolucionado o setor, no qual os pro� ssionais de Recursos 
Humanos (RH) entendem como necessário inovar na busca por novas 
formas de atração, seleção e retenção de talentos, através da prática de 
novas estratégias e ferramentas para o acompanhamento dos colabo-
radores no geral. 

Para partilhar ideias com os executivos que atuam em RH, o Grupo 
de Trabalho de Recursos Humanos da ABTCP reuniu, no período de 25 a 
29 de junho último, executivos de diversas áreas que atuam em gestão 
de pessoas que apresentaram, em palestras virtuais, suas perspectivas 
e falaram sobre os principais aspectos que ditarão esse futuro próximo. 
As apresentações ocorreram durante a 2.ª edição do Workshop Virtual 
– Gestão de Pessoas – Com Gente é Diferente, promovido pela ABTCP. 

Rosana Teresa Ramos Gammaro, do Grupo Meta RH, demonstrou “As 
Competências do Pro� ssional do Futuro”, destacando a importância da 
inteligência social e da inteligência emocional como diferenciais entre 
todos os atributos a serem desenvolvidos, aconselhando os pro� ssio-
nais a engajarem-se naquilo que gostem de fazer.  

Simultaneamente, Kenya Faria, coach, pontuou que a “Evolução Tecnoló-
gica e seus Impactos nos Per� s Pro� ssionais”, tema de sua palestra, exigirá 
desses pro� ssionais a destreza em saber lidar com a grande quantidade de 
informações.  As principais tecnologias, que deverão impactar a mudança, 
segundo dados do Fórum Econômico Mundial (2016), estão a mobilidade e 
tecnologia em nuvem, o big data, as novas tecnologias para fornecimento 
de energia, a energia compartilhada e crowdsourcing, a internet das coisas, 
a robótica e transporte autônomo e a inteligência arti� cial.

Kenya a� rma que, de certa forma, alguns pro� ssionais temem essa 
onda, supondo que a tecnologia tornaria os ambientes mais frios ou 
em alguns casos acreditando inclusive que serão substituídos por In-
teligência Arti� cial. Porém, embora a evolução tecnológica tenha trazi-
do consigo certo alarde, Kenya a� rma que tudo depende de como nos 
posicionamos neste novo e inevitável cenário. Ou seja, concordando 
com Rosana, a coach acredita que as empresas passarão a buscar por 
colaboradores que tenham a capacidade de integrar um pensamento 
lógico e matemático e ao mesmo tempo crítico e criativo. Sua visão é 
de que habilidades emocionais e sociais serão as grandes vantagens 
competitivas destes pro� ssionais.

Como uma luva, a palestra da especialista em Desenvolvimento 
do Potencial Humano, Gaya Machado, tratou de trazer alívio para os 
pro� ssionais. Ela abordou o tema sobre “Como usar o estresse como 
aliado do alto desempenho e produtividade”, interagindo com os parti-
cipantes e questionando-os sobre a quantidade de estresse e a impres-
são de cada um sobre ele em suas vidas. “O caminho para trabalhar o 
estresse é o senso de propósito. Não é o que fazemos, mas o por quê 
fazemos. Isso elimina o desejo de provar que um é melhor que o outro 
eliminando a competitividade interna e a quantidade de estresse gera-
do”, disse. Segundo a pro� ssional, devemos repensar o estresse, como 

se fosse um potencializador, onde o coração bate mais forte e o cérebro 
alcança as informações mais rápido. “Ao assumirmos com coragem que 
somos imperfeitos nós tomamos uma postura de con� ança. Isso nos 
permite nos colocarmos no lugar do outro, ter mais empatia, e passa-
mos a transformar o ambiente onde estamos, logo, criamos um senso 
de propósito”, enfatizou.

Acompanhando a mesma linha de pensamento, a psicóloga e coach 
Jackeline Leal, colunista de Carreiras & Oportunidades da Revista O Pa-
pel, abordou dois pontos que implicam no bem-estar das relações de 
trabalho. “A Comunicação como o Segredo das Relações de Sucesso” e 
os “Indicadores de RH e as Tendências para Gestão de Pessoas”. “Se a 
comunicação não é a resposta, ela é pelo menos o caminho. Infelizmen-
te, as empresas reservam poucos momentos para se comunicarem. Isso 
ocorre geralmente na avaliação de desempenho ou no desligamento”, 
destacou Jackeline.

A pro� ssional enfatizou a comunicação como uma necessidade para 
tornar as organizações mais estratégicas e competitivas, “Trata-se do 
canal para melhorar o clima, para que a atividade seja executada, para 
determinar uma rotina de trabalho e, acima de tudo, que também pode 
determinar o desempenho e otimizar os resultados da empresa. Tam-
bém é onde se constrói a cultura organizacional, as regras de conduta 
e o alinhamento do time”, pontuou.

“Você somente irá motivar e engajar pessoas para um resultado em 
comum, quando elas se sentirem ouvidas e com suas necessidades bá-
sicas atendidas”, disse Jackeline, chamando atenção para as diferenças 
e vantagens e desvantagens entre o feedback e a comunicação não vio-
lenta (CNV) –, sendo a segunda alternativa uma maneira mais aberta 
de tratar questões diretamente com o colaborador.

Outro item abordado por Jackeline foram os indicadores (KPI`s) e a sua 
importância para a área de pessoas. “Utilizar indicadores para apresen-
tar os resultados de RH é algo essencial e permite que acompanhemos 
em números, dados que antes eram apenas qualitativos, possibilitando 
visualizar gaps nos diversos subsistemas da área, além de justi� car novos 
investimentos em desenvolvimento. Ao mesmo tempo que se fazem in-
dispensáveis, são extremamente frios e não mostram como o colaborador 
realmente é, exigindo cuidado de quem os analisa”, atentou.

O lado positivo de tudo isso, ressalta Jackeline, é que as empresas já 
têm percebido a importância de adotar novas práticas na área de pes-
soas, um desses exemplos está na chegada ao mercado da ferramenta 
“People Analytics”, criada pelo Google com o objetivo de otimizar a 
assertividade da área de Recrutamento e Seleção, ela promete balançar 
as organizações transformando a forma como produzimos indicadores. 

Segundo Jackeline a ferramenta irá aproximar os números da realidade, 
se baseando em evidências de comportamento para apresentar resultados 
e aumentar a e� ciência dos subsistemas de RH e da organização como um 
todo, agregando aos indicadores, informações sobre produtividade, engaja-
mento, clima organizacional e qualidade das ações em treinamento.

 Fato é que não basta possuir funcionários altamente quali� cados, mas 
que não estejam engajados com a cultura organizacional da empresa. 
“Cada vez mais é comprovado que quando os colaboradores estão alinha-
dos à cultura da corporação, o re� exo é maior no resultado das empresas”, 
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disse Josué Bressane, da Falconi Consultores de Resultado. Na prática, a 
cultura organizacional pode ser de� nida como os valores são percebidos ou 
praticados pelas pessoas (comportamentos, símbolos e sistemas). 

“Os comportamentos e valores dos líderes devem ser a primeira 
prioridade de alinhamento. Em seguida, dos próprios colaboradores. Ao 
fazer um mapeamento de cultura na empresa no modelo barret nos ba-
seamos em  sete níveis de consciência  (sobrevivência, relacionamento, 
autoestima, transformação, coesão interna, fazer diferença, serviço) – 
avaliamos a cultura atual, a desejada e ouvimos todos da organização 
– analisando e buscando o melhor resultado: quanto menor o nível de 
entropia melhor – (a desordem)”, disse Bressane sobre a relevância de se 
implantar uma cultura com solidez para gerar resultados positivos.

Kenya Faria, da Kenya Coach, defendeu em sua palestra “Gestão de 
Pessoas e Estratégia Organizacional”, que estratégia é a capacidade 
de leitura do maior número de cenários possível. Sendo assim, somen-
te a partir de uma completa análise de todas as variáveis que atuam 
sobre um sistema, tanto internas, externas ou de interesses, deve-se 
iniciar a elaboração de projetos de gestão de pessoas, planos de ações 
e desenhos de estrutura organizacional, para conduzir adequadamente 
a empresa aos objetivos propostos.

A psicóloga e coach alerta que excelentes estratégias podem fracas-
sar completamente por falhas em sua execução. Em sua análise, desta-
ca como aspectos críticos de sucesso ter pro� ssionais capacitados e en-
gajados para conduzir os planos propostos e garantir o alinhamento à 
estratégia em todas as etapas do processo. “O grande desa� o é manter 
o comprometimento de todos os envolvidos, buscando sempre análises 
críticas de processos e criatividade para arrumar soluções e saídas de 
menor custo ou melhor impacto. O segredo é incentivar o time todo 
a pensar no objetivo coletivo acima dos interesses individuais”, disse.

A produtividade, também foi colocada em xeque pelos executivos 
da ESSA – Escola Técnica Pro� ssionalizante, que falou sobre Gestão 
de Produtividade Operacional. “Produtividade não signi� ca trabalhar 
mais. Além disso, trabalhar mais não signi� ca trabalhar melhor”, disse 
Wilian Abrão Antonio. “Produtividade signi� ca fazer as mesmas coisas 
em mesmo tempo com mais qualidade ou com menor esforço. A produ-
tividade é a relação entre o resultado com o esforço feito. E isso é o que 
determinara a competitividade nas empresas”, reforçou Luis Alberto 
Piemonte, sócio diretor da ESSA. Segundo os dois especialistas, a estra-
tégia está alinhada entre os processos e o modelo de negócios que, por 
sua vez, acompanha o mercado, sendo a principal força motriz, e nesse 
processo ainda se encaixam as pessoas e a organização. “O esforço 
diário está na formação das equipes, que ditarão o desempenho da em-
presa. Para melhorar essa questão, foram citadas diversas ferramentas, 
entre elas, a teoria das restrições, seis sigma, lean production, método 
dos 6 vetores, e método da 4 ações. “Nesse processo de transformação 
são cinco etapas de metodologia, como tomada de conhecimento – 
estratégia e planejamento, seguida por “como está fazendo”, “como 
se poderia fazer melhor”, as ideias de implementação e por último a 
estabilidade dessa transformação”, concluiu. 

Nota: Fique por dentro dos próximos eventos. Envie um e-mail para 
cursos@abtcp.org.br ou eventos@abtcp.org.br e consulte o calendário 
no site da ABTCP em www.abtcp.org.br

MESA-REDONDA DA COMISSÃO TÉCNICA (CT) DE PAPEL 
TROUXE TEMA SOBRE GANHOS DE PRODUTIVIDADE COM O 
USO DE QUÍMICOS E ENZIMAS PARA DEBATE

Ganhar produtividade foi o mote das duas palestras da mesa-redon-
da promovida pela Comissão Técnica (CT) de Papel no dia 20 de junho 
último, realizada na sede da ABTCP, em São Paulo. Com a palestra sobre 
“Nova Tecnologia em Químicos que traz Ganhos de Produtividade e 
Qualidade para a Produção de Papel”, Noemy Aintablian Svitras, geren-
te de Marketing & Aplicações Tissue América Latina, da Solenis, apre-
sentou sete estudos de caso sobre um novo produto de resistência a 
seco, um polímero estruturado que permite ligações � rmes, mas suaves 
e � exíveis, com duplas ligações de hidrogênio. “Isso reduz a 'rigidez' 
do papel, obtendo-se um material mais suave e menor geração de pó 
na conversão”, destacou. Em sua grande parte, a gerente de marketing 
disse que foi possível eliminar o uso de amido e enzimas.

Em seguida, com o tema “Maior produtividade em papel com biore-
� no”, Magno Arneiro, diretor geral da CHT Quimipel no Brasil, ilustrou 
como é o processo, como a � bra, é modi� cada, e a vasta gama de possibi-
lidade de resultados no papel. Como grande diferencial, apontou ser uma 
opção sustentável economicamente da química verde (enzimas). ”Ainda 
temos aumento de produtividade, produção, redução de gramatura e a 
possibilidade de substituir � bra longa por � bra curta”, enfatizou.

WEBINAR ENGENHARIA DE NIP – OTIMIZAÇÃO PARA SEÇÃO 
DE PRENSAGEM 

Basicamente, a máquina de celulose possui a formação, a prensagem e o 
secador. Quanto mais água retiramos durante um desses processos menor 
custo teremos. O que é importante avaliar é onde existe essa oportunidade 
para otimização. Para Marco Aurélio Garcia, coordenador de Mercado da 
Xerium Technologies, uma das áreas que pode contribuir para o processo é 
etapa de prensagem com a otimização da seção através da engenharia de 
Nip, trazendo o assunto para o webinar promovido virtualmente e gratuita-
mente aos associados da ABTCP, no dia 3 de julho último.

Garcia lembrou que houve grande evolução no conceito dos forma-
dores, com o Fourdrinier, MBFormer, Twin Wires e Dryway. Contudo, na 
prensagem isso se manteve inalterado. “Hoje em dia temos variáveis no 
processo que têm obrigação em reduzir os custos de produção da celu-
lose. Por isso, houve uma atenção nos formadores, mas a prensagem � -
cou mais estagnada. Isso começou a ser trabalhado agora com as novas 
ferramentas para avaliar o Nip”, explicou o coordenador de Mercado 
da Xerium Technologies, sobre a importância desta otimização para o 
desenvolvimento e melhor desempenho das máquinas de celulose.

Ele citou ainda que na América Latina, a grande concentração está 
em máquinas de 8,5 m de largura com velocidades na faixa de 200 a 
220 m/min. “Isso mostra a tendência do mercado para esse conceito e 
a evolução das demandas. Também notamos que as folhas saíam com 
800 g/m2 e velocidade de 100 m/min, com larguras de 4 ou 5 metros, 
mas hoje estão com maior gramatura, com cerca de 1280 g/m2 e velo-
cidade de 210 m/min, ou seja, passam um tempo menor no Nip, ocor-
rendo uma redução de remoção de água e, com isso ocorre uma dimi-
nuição do teor seco da folha. Como consequência ocorre um aumento 
na pressão especí� ca no Nip, ocasionando um desgaste prematuro nas 
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vestimentas e /ou revestimentos, mas principalmente quebras na folha 
pro crush”, destacou o pro� ssional alertando que muitas vezes não se 
avalia como um todo as condições do Nip.

Analisando o custo especí� co relativo para remoção de água nas 3 eta-
pas de secagem da polpa de celulose, na área de formação é onde se tem 
o maior volume de água removido da polpa com o menor custo, o que se 
deve também como já comentado anteriormente à evolução tecnológica 
desenvolvida nessa área da máquina. Já na seção de secagem, há menor 
volume de água removido, mas é onde envolve o maior custo em função 
de ser uma secagem térmica: quanto mais seca a folha chegar nessa etapa 
menor impacto vamos ter no custo. “Nos resta então trabalhar na seção de 
prensas, otimizando pressões especí� cas, Press Impulse, tempo de perma-
nência no Nip e curva de pressão especí� ca ascendente, adequados para 
remover o máximo possível de água da folha sem gerar quebras da folha 
por crush e nem comprometer a vida dos feltros e revestimentos”, detalha.

“É no Nip que temos o gap onde podemos trabalhar essa eliminação 

de água. Dessa forma é importante realizar uma análise para trabalhar 
e engenharia de Nip, seja a parte de medições de drenagem, de como 
estão os revestimentos, a dureza do rolo, diâmetro, entre outros. Tam-
bém é onde simulamos as condições de máquina para veri� car os tipos 
de acabamento e Void – volume que complemente o projeto do feltro 
para remoção de água, reduzindo o reumidecimento, além das telas e 
feltros atuando no volume vazio para maior remoção de água”, listou. 
Outra ferramenta de análise é o SmartRoll, que são células de carga 
instaladas dentro da base do revestimento, ocorrendo dessa forma o 
monitoramento constante das condições de prensagem no Nip.

“A engenharia de Nip vem para contribuir. Nada mais é que veri� car 
e ter o controle da prensagem. O que se busca: otimização dos Nips 
para maior remoção de água, preservando a estrutura da folha e, con-
sequentemente, melhorar a vida útil das vestimentas e revestimento. É 
uma grande oportunidade de análise nas variáveis para tomada de de-
cisões”, concluiu.                   n

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

O PrimeLineTIAC da ANDRITZ — Centro de 

Inovação e Aplicação em tissue, em Graz, na 

Áustria, vem se desenvolvendo com sucesso 

desde seu lançamento oficial em março de 

2018. Renomados produtores internacionais 

de celulose e papel, bem como laboratórios 

de pesquisa e universidades, tem visitado o 

mais moderno centro de pesquisa em tissue do 

mundo, concentrado em ensaios e testes para, 

por exemplo, otimizar fibras para um produto 

específico, melhorar a qualidade do produto, 

aumentar a secagem e reduzir o consumo de 

energia, a fim de desenvolver novos produtos 

e processos no setor tissue. 

Para que os testes sejam executados em um ambiente altamente profissional e confidencial, especialistas da ANDRITZ das áreas de 

P&D, preparação de massa, projeto e engenharia de máquinas, automação e bombas, estão disponíveis para colaboração e discussões. 

Os clientes também podem levar sua própria equipe de especialistas.

O PrimeLineTIAC tem uma linha completa de preparação de massa com sistema de aproximação de fluxo, que processa fibras curtas 

e longas separadamente.

A linha de produção de tissue oferece várias configurações para a produção de tissue convencional, texturizado, e tissue estruturado 

TAD (Through-Air Drying: Secagem a ar). Com velocidade de projeto de 2.500 m/min e largura de trabalho de 600 mm, a máquina pode 

operar tanto com prensa de sucção quanto com prensa de sapata, um CrescentFormer normal ou vertical, e com um Yankee de aço de 

16 pés (4,88 m) ou dois tambores TAD de 14 pés (4,27 m).

O software e o hardware Metris PrimeControl E – desenvolvidos pela ANDRITZ – oferecem máxima flexibilidade para monito-

rar e controlar as várias configurações da máquina, assim como o sistema de preparação de massa, incluindo gerenciamento de 

alarme, documentação online e monitoramento ecológico.                            n

PrimeLineTIAC: uma fonte de novos produtos e processos para a indústria 
de tissue


