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COMISSÕES TÉCNICAS
As Comissões Técnicas da ABTCP se reuniram entre o mês 

de abril e o início do mês de maio, virtualmente, com seus coor-
denadores e participantes, para discutir temas relevantes de 
cada uma das atividades. 

No dia 17 de abril, Tales de Oliveira, da Valmet, na Reunião 
Virtual da Subcomissão de Tissue realizou uma apresentação 
sobre o “Panorama do Tissue 4.0”. Em um cenário de transfor-
mação digital, as fabricantes hoje estão suportadas por uma 
série de recursos e ferramentas que podem garantir maior con-
fiabilidade nos processos, eficiência e produtividade. Os dados 
obtidos e armazenados já são processados e transformados em 
resultados para a operação. 

Já no dia 7 de maio, a Comissão de Celulose realizou uma 
Mesa-redonda sobre o Controle de sujidade na linha de fi-
bras, com apresentação dos profissionais Francisco Brasil  

O EVENTO ABTCP 2020 E O SETOR NO CONTEXTO DA ESSENCIALIDADE
O setor de celulose e papel demonstrou, neste momento desafiador que o mundo atravessa, a importância de sua es-

sencialidade para as diversas áreas, que dependem de suas matérias-primas e produtos para permanecerem abastecidas e 
preservando vidas, como as de alimentação, higiene e saúde. E a ABTCP, como entidade técnica integrante deste processo, 
promove atividades essenciais a esta cadeia produtiva e, portanto, também não parou, pela sua relevância.

Neste contexto o ABTCP 2020 & 9.º ICEP – 53.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel e 9.º Colóquio 
Internacional sobre Celulose de Eucalipto – estão confirmados para acontecerem entre os dias 6 e 8 de outubro próximo, em 
São Paulo, no Transamerica Expo Center. Os eventos serão ainda mais importantes à indústria de base florestal como um 
marco de encontro para compartilhar experiências de superação, rever parceiros profissionais e grandes amigos.

Temos mais de 80% de áreas já ocupadas na exposição por empresas – produtoras e fornecedoras – que se mantêm 
fortalecidas em seus processos a partir de soluções criativas e medidas de gestão ainda mais sólidas, a fim de preservar as 
operações e acima de tudo proteger vidas dentro das fábricas. Juntos com a ABTCP a Comissão dos Expositores e Comitê 
Organizador do Congresso e Colóquio estão trabalhando com prestadores de serviços baseados em protocolos elaborados 
pelos órgãos governamentais, para garantir a segurança e a saúde de todos os participantes do evento.

Portanto, estamos certos de que o ABTCP 2020, junto com todas as empresas e profissionais do setor de celulose e papel, 
será realizado como oportunidade relevante de relacionamentos saudáveis com medidas preventivas e com novas soluções 
seguras de participação aos visitantes, congressistas e expositores e ficará na história como um dos mais marcantes momen-
tos de encontro e respostas da nossa indústria, essencial, que certamente sairá ainda mais competitiva quando tudo passar.

Lairton Leonardi  Darcio Berni Francisco Razzolini
Conselho Diretor  Diretor Executivo Conselho Executivo
Coordenador  Presidente

Mattiazzo, da Eldorado Brasil, e Allana Guanandy Kister, da 
Veracel. Entre as origens mais comuns da sujidade Matiazzo 
destacou os cavacos com espessura e comprimento elevados; a 
impregnação e difusão do licor de cozimento não uniforme e 
o menor tempo de retenção no processo devido à elevação do 
ritmo de produção. Entre as conclusões, como oportunidades e 
soluções, vale destacar que a medição on-line de shives e estra-
tégias de aplicação via controle avançado são úteis para controle 
de sujidade, o controle na espessura dos cavacos, oportunidades 
de melhoria no consumo de químicos com a criação de sensores 
virtuais de alvura, entre outros. 

Para saber mais sobre esse tema e outros assuntos, parti-
cipe das Comissões Técnicas. Basta ser associado da ABTCP, 
tanto PJ quanto PF, e realizar um cadastro através do e-mail: 
comissoestecnicas@abtcp.org.br
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WEBINARES
A ABTCP preparou uma seleção especial de webinares em 

parceria com psicólogos, especialistas em gestão e carreira, a fim 
de oferecer um suporte aos profissionais durante o período da 
pandemia de Covid-19. Os temas e palestrantes podem ser con-
feridos no quadro em destaque.

Na sequência foram realizados os webinares da agenda desen-
volvida pela ABTCP com as empresas associadas parceiras e ofe-
recidos gratuitamente aos seus associados com foco em grandes 
temas para a indústria de papel e celulose. 

A Valmet forneceu um Panorama da Indústria de Tissue 4.0; Ino-
vação e eficiência no tratamento de efluentes em fábricas de papel para 
embalagens foram abordados pela Paques; com foco na transforma-
ção digital, a Voith falou sobre como sensores virtuais podem ajudar 
a alcançar metas de qualidade e reduzir custos de produção; a Klabin 
trouxe seu know-how em processamento da madeira ao falar sobre 
o impacto da qualidade da madeira na produção de polpa celulósica.  
A programação não parou por aí: a confiabilidade em diagnósticos 
para processos industriais foi apresentada pela Metso, eliminando 
dúvidas dos participantes. Outro tema de grande interesse, a tecno-
logia de ácido sulfúrico, contou com palestra da Valmet.

Acompanhe a agenda de webinares no site em www.abtcp.org.br 

Seleção Especial de  
Webinares ABTCP/Gestão e Carreiras
01/04 – Rosana Gammaro, psicóloga e coach – 
“Como ser produtivo no trabalho home office”

02/04 – Kenya Virgínia Vieira Faria, coach de carreira 
– “Bate-papo. Outras pandemias: Ansiedade, procras-
tinação e sobrecarga mental”

03/04 – Jackeline Leal, psicóloga e coach, responsá-
vel pela coluna Carreiras e Oportunidades, da Revista 
O Papel – “Inteligência Emocional e Covid-19”

09/04 – André Jeha, sócio da Falconi Associados – 
“Liderança e Gestão”

REDE DE INOVAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA ABTCP 2020 – 
PROJETOS DE INOVAÇÃO 

A Rede de Inovação Setorial lança a Chamada Pública 
ABTCP de 2020. Essa chamada busca conhecer projetos 
inovadores que abordem sobre a secagem do lodo. Quere-
mos resposta para a seguinte pergunta: qual seria a melhor 
forma para o desaguamento do lodo gerado na indústria de 
celulose e papel?

Com o objetivo de promover a inovação aberta a startups, 
ICT’s e universidades, a fim de impulsionar tanto o empreen-
dedorismo como fomentar soluções sustentáveis para o setor de 
celulose e papel, os projetos submetidos a essa Chamada devem 
estar amparados nos três pilares da sustentabilidade (econômi-
co, social e ambiental), destacando que o custo de logística e o 
ciclo energético também devem ser considerados.

A avaliação dos projetos será realizada em etapas:
I) Envio do resumo e link do vídeo pitch;
II) Apresentação virtual;
III) Envio da proposta detalhada;
IV) Apresentação para o Comitê de Inovação da ABTCP.
O resumo e o link do vídeo deverão ser enviados até o dia 

25 de junho de 2020 para inteligenciasetorial@abtcp.org.br.  
Destacamos que o resumo deverá ser escrito no máximo em 
quarenta linhas. O vídeo deverá ser inserido no YouTube, como 
não listado, e ter a duração máxima de cinco minutos, respon-
dendo a seguinte questão: Por que a sua ideia é importante para 
o setor de celulose e papel?

 Pedimos que deixe indicado o e-mail e telefone para contato.
Os trabalhos submetidos à essa Chamada (Etapa I) serão 

avaliados e, caso sejam selecionados, a equipe da rede de Ino-
vação entrará em contato, até o dia 10 de julho de 2020, com as 
orientações para as próximas etapas.

Caso tenha alguma dúvida, ou necessite de alguma infor-
mação, contate-nos:

Tels.:  (11) 3874-2709
 (11) 3874-2736


