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ABTCP/Guilherme Balconi

Sessões Técnicas do 
ABTCP-CIADICYP 2018 

evidenciam novas propostas para 
as fábricas de papel e celulose
Foco em melhorias no processo, atendendo à demanda por inovações e 

novas tecnologias, foram os principais assuntos abordados pelas pesquisas 
apresentadas durante os três dias de sessões técnicas do evento

Por Thais Santi
Especial para O Papel

graduação, sem deixar de participar ativamente do evento e assistir 

às palestras, às quais, disse ela, certamente agregaram conhecimento. 

Uma de suas estudantes, inclusive, Mayara Felix Santana, foi premiada 

pelo melhor artigo técnico na categoria Estudante do ABTCP-CIADYCIP 

2018. Como tendências observadas, Deusanilde cita a mudança que 

estamos presenciando em termos de matérias-primas básicas para pro-

dução de energia e de produtos de uso final e as soluções apresentadas. 

“Considero o nosso setor sempre atento e pioneiro em inovação 

com relação a novos equipamentos, automação e afins, buscando 

melhoria contínua no custo-benefício e mantendo a qualidade dos 

produtos e indo até além. Trata-se de uma indústria que está mui-

to atenta para o desenvolvimento de novos produtos (energia e uso 

final) que irão substituir os equivalentes de fontes fósseis. Tivemos 

oportunidade de assistir a várias palestras que apresentaram resul-

tados, discussões  e também conclusões para alcançar tais aspectos. 

Em todas as palestras que assisti, que foram ótimas, eu procurei apro-

veitar as informações no sentido de tomar decisões futuras para a 

minha pesquisa. Em síntese, as pesquisas para viabilizar técnica e 

economicamente matérias-primas de fontes renováveis é, sem dúvi-

da, o caminho”, enfatizou Deusanilde.

Sobre o papel da Pesquisa e Desenvolvimento e sua contribuição 

para o avanço das indústrias, na parte relativa ao eixo da transfor-

mação digital, Denise Ferreira, gerente nacional da Chemical Abstract 

Servise (CAS) no Brasil, trouxe o tema “Empoderando a inovação e 

descobertas científicas” para a Sessão Técnica de Inovação. A 

executiva mostrou que as descobertas de moléculas, os processos e 

as patentes têm atualmente um número tão expressivo de dados, de 

tal modo que somente as ferramentas de “Big Data Analytics” conse-

O
s projetos de pesquisa e desenvolvimento apresenta-

dos pelos palestrantes e keynotes do 51.º Congresso 

Internacional de Celulose e Papel da ABTCP, realiza-

do conjuntamente ao 10.º Congresso Iberoamerica-

no de Investigação em Celulose e Papel (Ciadicyp), 

trouxeram uma reflexão sobre os desdobramentos 

da revolução industrial.

Dentre esses estão o impacto na qualidade do ambiente de traba-

lho, a necessidade de criação de novas habilidades na força de traba-

lho em resposta às crescentes ondas de inovação em automação pro-

cessual e nos aspectos éticos da transformação digital, entre outros. 

Das bancadas para o mercado no futuro, às mais novas tendências no 

uso da fibra também foram destaque, entre outras soluções para o 

cotidiano das fábricas, como novas abordagens e tecnologias para as 

etapas de cozimento e branqueamento. 

Ao todo, divididos na programação das Sessões Técnicas do  

ABTCP-CIADICYP 2018, foram mais de 130 trabalhos inscritos e 28 

keynotes speakers e convidados especiais de diferentes nacionalidades, 

contemplando os três dias do Congresso sobre o tema: “Além da 4. Re-

volução Industrial: Conexões Humanizadas entre Design, Inovação, Tec-

nologia e Cultura”. “Ouvindo as expectativas do nosso setor e trazendo 

esse tema à discussão, novamente colocamos a ABTCP na vanguarda, 

focando no estado da arte, no impacto técnico de sua implantação e na 

mitigação de aspectos sociais, econômicos e culturais”, disse Song Won 

Park, presidente da Comissão Científica do evento. 

A professora e pesquisadora Deusanilde Silva, da Universidade Fe-

deral de Viçosa (UFV), que já participa do Congresso há muitas edi-

ções, este ano veio para acompanhar as suas estudantes de pós e da 
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guem extrair informações relevantes e entregar para aplicações fi nais 

em atividades de negócios e ciência. 

Maria Luiza Otero D’Almeida,  diretora do Centro de Tecnologia de 

Recursos Florestais do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de 

São Paulo (IPT), abordou o tema:  “Da descoberta solitária ao crowd 

sourcing?” Ela discorreu sobre a história das descobertas científi cas 

em celulose e papel até chegar ao novo modelo de sistemas colabo-

rativos, apresentando o volume de rede de trabalhos científi cos mun-

diais no setor e a análise de fl uxo de informações e seus impactos em 

diversos clusters interconectados. 

Ou seja, a partir de sua apresentação, Maria Luiza fomentou a 

discussão sobre o desafi o de se adaptar à velocidade das mudanças 

simultaneamente aos avanços dos sistemas colaborativos que serão 

imprescindíveis para resolução de questões mais complexas. “O uso 

da e-Science tanto como ferramenta computacional para analisar 

grandes quantidades de dados como para quebrar fronteiras físicas, 

criando o ambiente científi co virtual, permitirá a comunicação entre 

sistemas e o compartilhamento de informações entre áreas geográfi -

cas distintas”, defendeu.

Uma vez que “aprendizado de máquina” e “inteligência artifi-

cial” têm nas suas bases fundamentais as ferramentas de “Big Data 

Analytics”, como se faz um projeto de transformação digital e os 

impactos em emprego e trabalho, entre os conceitos mais relevantes 

de Ciber Físico no contexto da quarta revolução industrial, Song 

Won Park também adentrou o tema e abordou um panorama da 

cultura organizacional e dos recursos humanos, estabelecendo uma 

relação entre ambos. 

Já Alessandro Frias, pesquisador da Universidade Estadual de Cam-

pinas (Unicamp), trouxe um levantamento sobre a percepção do setor 

de celulose e papel do Brasil sob o título de  “Pesquisa Setorial – In-

dústria 4.0: A Transformação Digital nas Indústrias de Papel e Celulo-

se no Brasil”, apresentado durante a Sessão Técnica de Engenharia, 

Manutenção e Automação. Frias conta que o estudo foi elaborado 

para apresentar os resultados de uma pesquisa survey realizada com 

profi ssionais de várias indústrias brasileiras de celulose e papel. 

“Essa pesquisa se concretizou por meio de uma parceria entre a 

ABTCP e a UNICAMP, tendo como objetivo principal avaliar o nível de 

automação e diagnosticar o entendimento/ações para a Transforma-

ção Digital (4.ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0) nas indústrias 

brasileiras de celulose e papel, assim como uma visão do setor sobre o 

profi ssional do futuro”, resumiu. Segundo o pesquisador da Unicamp, 

a principal oportunidade é que, por meio dos resultados da pesquisa, 
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pode-se priorizar ações para a transformação digital nas indústrias 

de celulose e papel e também preparar os profi ssionais para a jorna-

da 4.0. Fábrica Autônoma, controle avançado de branqueamento por 

meio de MPC (Model Predictive Control), detecção de agarramento de 

válvulas utilizando Machine Learning e comportamento dinâmico de 

bombas de cavaco através de simulação numérica – CMS  (Condition 

Monitoring System) também estiveram em pauta nessa Sessão Técni-

ca de Engenharia, Manutenção e Automação.

Outros temas de destaque em Sessões Técnicas 
do ABTCP-CIADICYP 2018

A Sessão Técnica de Celulose, entre outros temas, focou no 

aumento da produção e da efi ciência operacional. Na última déca-

da houve pouca evolução nos estudos voltados a área técnica do 

branqueamento. Na ocasião, Mariana Faria Rabelo, da Suzano Papel 

e Celulose, abordou a otimização do consumo de ácido sulfúrico e hi-

dróxido de sódio no branqueamento de polpa de eucalipto kraft com 

base na lógica de controle de PH versus número kappa de entrada do 

estágio DHOT, por se tratar de um tema desafi ador para a planta de 

branqueamento. “Sua aplicabilidade é fundamental para maximizar 

os ganhos do estágio DHOT, associado à sua efi ciência com a qua-

lidade do produto fi nal acabado. Contribui, ainda, com a melhoria 

contínua junto com a produtividade de redução de custo signifi cativo 

para uma fábrica de celulose”, afi rmou. 

Mariana buscou quebrar o paradigma de se utilizar um único valor 

(setpoint) para o pH de reação do estágio Dhot. Nesse caso, existiu a 

oportunidade de preservar mais as fi bras, aumentando sua viscosida-

de (redução de OX na polpa), para reduzir a formação de compostos 

organoclorados no efl uente (AOX), e observou-se redução signifi cati-

va de ácido sulfúrico por meio da curva de pH versus o número kappa 

de entrada do estágio Dhot e, consequentemente, ocorreu redução de 

hidróxido de sódio no estágio subsequente.

A área de preparo de cavacos e o controle de nível de cavacos 

para estabilidade do digestor, e ainda a Tecnologia Compact Cooking, 

foram amplamente discutidos pelos demais palestrantes da Sessão 

Técnica de Celulose.  Já Riku Korea, da Fiberlaboratory, da Univer-

sidade de Ciências Aplicadas do sudeste da Finlândia, que teve um 

dos mais bem pontuados trabalhos técnicos do Congresso deste ano, 

trouxe o tema “Refratômetro portátil para medição de sólidos totais 

dissolvidos (TDS) nas fábricas de celulose”. 

No eixo da Nova Bioeconomia, o presidente do 10.º Ciadicyp, Luiz Pe-

reira Ramos, professor Titular do Departamento de Química da Universi-
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dade Federal do Paraná (UFPR), fez um empenho pessoal para reunir no 

presente Congresso, em um agrupamento, o que há de mais moderno 

em estudos de aplicação de nanocelulose com mais de três sessões téc-

nicas dedicadas a esse tema. Além da nanocelulose,  uma importante 

valorização em pesquisa em hemicelulose foi apresentada por Denilson 

de Silva P erez, do Instituto Tecnológico de Madeira para Celulose (Fran-

ça), na Sessão Técnica de Biorrefi naria. Os avanços em pesquisas 

e resultados na área de biorrefi narias foram demonstrados a partir das 

apresentações de estudos, como a  “Atualização avançada de matéria 

lignocelulósica em biorrefi narias integradas”, de Franck Dumeignil, da 

Universidade de Lille, na França; “Polímeros de base biológica como 

banco de material para o desenvolvimento de estrutura, cor e função”, 

de Orlando Rojas; e “Engenharia de fi bras multifuncionais”, de Pedro 

Fardim, engenheiro do Departamento de Engenharia Química, da Uni-

versidade de Leuven, Bélgica, e do Laboratório de Tecnologia de Fibras 

e Celulose, da Universidade Abo Akademi, na Finlândia.  

O cenário de evolução das biorrefi narias foi completado pelos aspec-

tos energéticos de integração de biorrefi narias em fábrica tradicional 

Kraft, apresentado por Esa Vakkilainen, professor de Sistemas de Energia 

Sustentável, que trabalha atualmente na Universidade de Tecnologia de 

Lappeenranta, na Finlândia, durante sua apresentação na Sessão Téc-

nica de Inovação. (Veja nesta edição também a matéria com-

pleta sobre o tema “Inovação no ABTCP-CIADICYP 2018”)  As 

biorrefi narias integradas têm sido vistas pelo professor como resposta às 

pressões ambientais, econômicas e competitivas. 

Além das biorrefi narias, o futuro das fábricas do setor de celulo-

se e papel esteve presente de forma relevante na Sessão Técnica 

de Celulose e Papel. Poucos no Brasil tiveram oportunidade de 

assistir discussões tão profundas nesse aspecto a partir do trabalho 

da keynote, Antje Potthast, do Departamento de Química, Divisão de 

Química dos Recursos Renováveis da Universidade de Recursos Natu-

rais e Ciências da Vida (BOKU), em Viena, Áustria. Ela falou sobre a 

abordagem: “Qual a massa molar da lignina técnica? Chegando mais 

perto dos números absolutos”. 

Antje explicou que a abordagem foi fundamental e pode contribuir 

para futuras pesquisas e aplicações em processos, uma vez que a massa 

molar defi ne como uma lignina se comportará em uma aplicação, por-

tanto, deve-se entender como uma propriedade molecular se traduz em 

uma aplicação ou formulação. “Cromóforos de ácidos hexenurônicos 

– identifi cação, mecanismo de formação e relação com a química do 

homem”, de Thomas Rosenau, da Universidade de Recursos Naturais 

e Ciências da Vida (BOKU), na Áustria, trouxe aspectos de bioecono-
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mia, enquanto biorrefi naria com máxima integração de sistemas para 

biomassas, aplicação de processos bioquímicos para biomassa, e atua-

lização científi ca sobre uso de enzimas para biorrefi narias foram apre-

sentados por Richard Gustafson, Renata Bura e Bruno Vanelli.

O público dividiu a atenção ainda com a Sessão Técnica de 

Nanocelulose, em que Maria Cristina Area foi a keynote convida-

da para a sessão, com a apresentação sobre uma estratégia para o 

estudo da aplicação de CNF e CMF em papel no fornecimento em es-

cala industrial. Todas as demais apresentações foram de convidados 

internacionais que passaram pelos temas de modifi cações estruturais 

em nanofi bras de celulose de ráquis de bananeira e casca de milho, 

celulose nanocristalina de resíduo de abacaxi, desenvolvimento de 

aerogelas e dissolução da celulose da serragem de eucalipto e aplica-

ção em esferas e fi lmes de celulose.

Das fábricas para a fl oresta, a Sessão Técnica Florestal , que 

foi construída em parceria com o –Instituto de Pesquisa e Estudos 

Florestais (IPEF) trouxe novidades sobre a madeira de pinus maximoi, 

corymbia e seus híbridos, riscos de pragas e doenças, bem como os 

desafi os silviculturais para manutenção da produtividade fl orestal. 

Este último tema foi apresentado por Alexandre Vicente Ferraz, do 

IPEF. “Vivemos um momento de redução da produtividade em plan-

tações fl orestais, especialmente em plantações de eucaliptos. Isso 

tem ocorrido por vários motivos, por exemplo, mudanças climáticas, 

mas, principalmente, devido à expansão das áreas de produção para 

regiões pouco exploradas pela silvicultura. Por isso, nosso desafi o é 

adequar nossas práticas silviculturais para manter e até aumentar a 

produtividade nessas regiões e na média nacional. Como a madeira 

é o principal insumo para a indústria, por exemplo, papel e celulose, 

é crucial que a produção se mantenha sufi ciente para atender as de-

mandas do setor”, contextualizou. 

Nesse sentido, Ferraz afi rma que o principal desafi o é obter ge-

nótipos adequados para as novas regiões de cultivo, como genóti-

pos resistentes ao estresse hídrico. “Outro desafi o é quebrar certos 

paradigmas e desenvolver práticas silviculturais mais adequadas aos 

novos sítios de cultivo, como adotar menor densidade de plantio e 

estabelecer melhores critérios para irrigação, além de desenvolver 

um bom programa de fertilização. Acredito que temos ótimas opor-

tunidades de estudos, entre eles, entender como os novos genótipos 

irão responder aos estímulos do ambiente e práticas silviculturais, por 

exemplo,  irrigação, gessagem, fertilização com boro etc.”, elucidou.

Suportando tal desenvolvimento, Ferraz acredita que o setor fl ores-

tal brasileiro investe em pesquisa e desenvolvimento há um bom tempo, 
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principalmente por meio da inciativa universidade-empresa, de um modo 

geral, e as empresas do setor sempre contribuíram fi nanceiramente com 

as instituições de pesquisa, além de agregarem capital humano. 

“O IPEF é um belo exemplo de instituição que estabeleceu ótimas 

parcerias entre o setor privado (empresas) e o público (universidade), 

sendo um dos responsáveis pelo destaque que o Brasil possui no cená-

rio internacional de fl orestas plantadas. Infelizmente, em momentos de 

crise econômica, a área de pesquisa sofre um pouco mais com cortes 

no orçamento. Porém, apesar disso, as empresas do setor fl orestal têm 

mantido seu apoio e continuam em busca de uma silvicultura melhor”, 

disse Ferraz. Como exemplo, ele cita o maior emprego da mecanização 

e inovações tecnológicas no campo. “Até o momento, este tema é ainda 

pouco explorado pela área de silvicultura, mas vem ganhando força ao 

longo dos anos, assim como a adoção de novas tecnologias como  herbi-

cidas mais efi cientes e menos tóxicos”, pontuou o pesquisador do IPEF.

Vale destacar ainda, entre as abordagens relevantes das sessões 

técnicas do ABTCP-CIADICYP 2018, os estudos dedicados à área de 

tissue, especialmente pela sua visibilidade comercial, com crescimen-

to contínuo e gradual e o potencial deste segmento para ser o maior 

comprador de fi bras celulósicas de eucalipto. Nesse âmbito o ABTCP 

2018-10.º CIADICYP trouxe as maiores autoridades mundiais no as-

sunto. Enrico Galli, especialista em tissue na The Navigator Company, 

em Portugal, apresentou o tema:  “Novo tissue para abordagens mul-

ticurais: o desafi o do tissue 4.0”, com uma visão abrangente e pro-

funda de tecnologias correntes. 

O objetivo da palestra de Galli foi demonstrar como e se os consu-

midores de diferentes áreas do mundo e com diferentes antecedentes 

culturais estão olhando para as mesmas características e performan-

ces do papel tissue. Já Andrea Coluccini na sua palestra  “Perspectivas 

de tecnologias para conversão de tissue”, com a apresentação de 

uma moderna tecnologia de conversão existente, elucidou como a 

bioeconomia está inserida dentro do ambiente de negócios.

Por sua vez, a Sessão Técnica de Recuperação e Energia, que 

contou dentre os palestrantes com apresentação de Daniel Alvienes 

Wentz, da CMPC, trouxe uma abordagem sobre a Aplicação da pro-

gramação linear para auxiliar a tomada de decisão no processo de 

geração de energia. A motivação para o trabalho se deu com o obje-

tivo de contribuir para a redução dos custos de produção, maximizar 

a receita com venda de energia elétrica, agilizar a tomada de decisão 

no nível operacional e integrar os sistemas de informações. 

“Por meio do uso da Programação Linear, uma ferramenta utiliza-

da para encontrar o lucro máximo ou o custo mínimo em situações, 
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na quais temos diversas opções de escolha sujeitas a algum tipo de 

restrição ou regulamentação pelo suplemento Solver na plataforma 

Excel, foi possível uma ampla interação com os demais sistemas de 

informação da planta; comprovando a aplicabilidade da técnica de 

Pesquisa Operacional para a solução de problemas de estratégia de 

geração de energia na Industria”, afi rmou Wentz. 

Essa Sessão Técnica de Recuperação e Energia também contou com 

pesquisas sobre a produção de lignina kraft, utilização de ácido sul-

fúrico para manter o balanço químico da planta de celulose, boas 

práticas químicas, utilização do perfi l transversal das temperaturas 

dos superaquecedores como ferramenta de avaliação da condição em 

caldeiras, e a redução de particulado e NOx em caldeiras de recupera-

ção por meio de fi ltração catalítica.

Tom Larson, da Fiberlean Technologies, foi o keynote da Sessão Téc-

nica de Papel. Ele abordou o uso do MFC para desmaterialização 

e redução de custos, sendo as demais apresentações sobre garantia 

do processo, qualidade e produtividade, pigmentação de papel e novas 

tecnologias de polímeros, bem como o impacto da distribuição do ta-

manho de partículas de carbonato sobre a estrutura de revestimento.

Já a Sessão de Meio Ambiente e Efi ciência Energética teve 

assuntos destacados, como os efeitos ecotoxicológicos de celulose 

microfi brilada no efl uente, pré-tratamento químico de fi ltrado alcali-

no proveniente do branqueamento de polpa kraft, o uso de processo 

oxidativo avançado para o tratamento de efl uente, controle avançado 

de secadora de celulose, impactos econômico e ambiental relaciona-

dos à recuperação de metanol e a gestão de resíduos sólidos.  n

ABTCP 2019
“A força com que o nosso setor está aderindo à transformação digital mostra como foi oportuno, em 2015, com a palestra plenária de 

José Borges Frias, diretor da Siemens, na época inédita sobre Indústria 4.0, e agora, em 2018, a ABTCP cumprir o papel de sempre, de se 

aliar à comunidade científi ca e mostrar ao setor o que há de mais moderno”, disse Park.

Com data confi rmada para o próximo ano, o ABTCP 2019 – 52.º Congresso Internacional de Celulose e Papel acontecerá entre os dias 

22 a 24 de outubro, no Hotel Transamerica, em São Paulo-SP.

Vale lembrar que a Exposição Internacional de  Celulose e Papel da ABTCP desde que passou a ser bienal, terá sua próxima edição em 

2020, simultaneamente à realização do Congresso, que se mantém anual.

Nota: os congressistas do evento receberão certifi cado de participação e poderão acessar as palestras disponibilizadas por meio do 

site, utilizando login e senha de acesso. Para mais informações, envie um e-mail para congresso@abtcp.org.br

Daniel Alvienes


