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ÁREA TÉCNICA DA ABTCP  
INOVA COM EVENTOS VIRTUAIS

Em meio à pandemia, as atividades técnicas da ABTCP tive-
ram continuidade, inclusive, inovando de forma tecnológica na 
promoção dos eventos e reforçando as conexões setoriais com 
as empresas e técnicos das indústrias de celulose e papel. 

Curso Incompany 
Em 10 de junho último teve início o 1.° Curso Incompany  

Online da ABTCP com a empresa SWM, sobre a “Trilha de De-
senvolvimento de Produção de Papel”, com carga horária de 88 ho-
ras. O evento foi um grande sucesso e marcou a nova fase das ati-
vidades desenvolvidas remotamente pela Área Técnica da ABTCP.

Comissões Técnicas
Uma extensa agenda de reuniões virtuais foi promovida pela 

ABTCP entre os meses de maio e junho deste ano. Confira os 
destaques a seguir!

07/05 – Mesa Redonda da CT de Celulose
• Tema: “Controle de Sujidade na Linha de Fibra”
• Palestrantes: Francisco Mattiazzo – Eldorado e  

Allana Kister – Veracel

15/05 – Reunião da CT de Recuperação e Energia
• Tema: “Atualizações nas empresas”
• Palestrantes: Geraldo Simão – Coordenador da CT de 

Recuperação e Energia – Klabin; Afonso Pereira – Coor-
denador do CSCRB&U; e  Flavio A. Paoliello – Cenibra

19/05 – Reunião Semestral do CSCRB&U
• Palestrantes: Afonso Pereira – Coordenador do  

CSCRB&U; Anderson Beber – Solenis; Flavio A. Paoliello 
– Cenibra; Iuri Diniz – Suzano; Juliano Takahashi (Boiler 
Service); e Rodrigo Tavares (Valmet)

Rede de Inovação ABTCP

Rede de Inovação ABTCP apresenta resumo 
das atividades e reforça Chamada Pública de 2020

Com foco em projetos inovadores em secagem do lodo, a Rede de Inovação ABTCP lança a sua primeira Chamada 
Pública de 2020. A primeira etapa dessa Chamada consiste no envio do resumo do trabalho e de um vídeo pitch sobre 
“A melhor forma para o desaguamento do lodo gerado na indústria de celulose e papel”. O prazo para submissão dos 
trabalhos é até 17 julho de 2020. 

Outro destaque da Rede de Inovação ABTCP tem sido o andamento da Chamada Pública ABTCP, lançada em outubro 
de 2019, sobre os “Desafios: redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos nas indústrias de celulose e papel”.  
Veja mais detalhes na reportagem de capa desta edição.

Vale destacar que a Rede de Inovação ABTCP desenvolve projetos colaborativos e pré-competitivos, a fim de impul-
sionar tanto o empreendedorismo quanto fomentar soluções sustentáveis para o setor. 

NOTA: O resumo e o link do vídeo deverão ser enviados para inteligenciasetorial@abtcp.org.br. Confira mais infor-
mações na edição de maio, p. 41.

O Comitê de Segurança em Caldeiras de Recuperação do 
Brasil e Uruguai (CSCRB&U) funciona desde 1999 na ABTCP, 
contando com quatro subcomitês (Acidentes e Incidentes; Ma-
nutenção, Inspeção e Instrumentação; Segurança em Combus-
tão e Tratamento de Águas). 

O objetivo dos trabalhos desenvolvidos é realizar a 
manutenção da base de dados das caldeiras de recuperação do 
Brasil e Uruguai; promover a troca de informações com ins-
tituições similares, analisar os eventos em caldeiras de recu-
peração e gerar recomendações técnicas para as caldeiras de 
recuperação. 

Com duas reuniões anuais, a primeira delas realizada em 
maio deste ano, atualizou seus participantes sobre os últimos 
eventos e trouxe recomendações sobre os temas:
• Status do SC de Combustão (Iuri Diniz)
• Recomendações de procedimentos gerais contra contami-

nação de água de caldeira (Anderson Beber)
• Guia de ajuste para válvulas de segurança de caldeiras de
• recuperação e caldeiras de força e Melhores Práticas para
• inspeção de lanças para sopradores de fuligem – 1st draft
• (Flávio Paoliello)
• Melhores Práticas mundiais de paradas gerais em caldeiras de 

recuperação – 1st draft” (Juliano Takahashi/Rodrigo Tavares)

27/05 – Reunião da CT de Nanotecnologia
• Tema: “Fundamentos e complexidades da nanotoxicologia: 

na direção da regulação”
Francine Côa, aluna de doutorado da USP e do Centro 

Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), foi 
a convidada da Comissão Técnica de Nanotecnologia para 
falar sobre nanotoxicologia e o andamento da regulação de 
nanomateriais. Côa abrangeu o surgimento da Nanotoxi-
cologia e Nanoecotoxicologia, falou sobre como podemos 
ser expostos e acessar a toxicidade aos nanomateriais, bem 
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tagens o aumento no volume de testes, o feedback rápido no 
processo e a eliminação de erro nos testes. Como resultados da 
transição, o profissional justificou o ganho de produtividade, 
por conta da economia desempenhada pela redução da variabi-
lidade, produção de dados confiáveis, eliminados pela influên-
cia humana; a qualidade e otimização do processo. Destacou 
ainda a automação laboratorial como parte da transformação 
digital, processo inerente para o desenvolvimento das empresas.

21/05 – Qualidade e Segurança para Gestão de Laboratórios
• Palestrante: Lilian Ribeiro Torres, Engenheira de Vendas 

– Yokogawa
A profissional da Yokogawa trouxe relevante conhecimento 

para os participantes desse webinar sobre processos de Qua-
lidade e Segurança para Gestão de Laboratórios. Com a ado-
ção de um sistema automatizado, ela destacou a melhoria nas 
seguintes etapas: Controle, fluxo de processos automatizado, 
otimização do tempo, dados seguros, formação de histórico, 
rastreabilidade e tomada de decisão. 

Destacou ainda o Sistema de Gerenciamento de Informa-
ções de Laboratório – LIMS – como sendo a forma mais efi-
ciente para controlar o ciclo do processo laboratorial. Na parte 
da qualidade, a análise, o mapeamento do processo e o moni-
toramento são os principais benefícios propiciados pela trans-
formação digital, enquanto na parte de segurança, as vantagens 
são em autenticidade, legalidade e auditabilidade dos proces-
sos. “A Qualidade e a Segurança são 2 pilares estratégicos para 
garantir desenvolvimento e excelência na Gestão de Laborató-
rios. Um Sistema de Gestão de Laboratórios é essencial para o 
cumprimento dessa estratégia se tornando um requisito para 
aprovação e manutenção de acreditações e certificações exigi-
das”, afirmou Torres.
 
28/05 – Otimização de projeto e operação de Termo-
compressor para aplicações de secagem de papel                   
• Palestrante: Carlos Garofolo, Diretor Técnico Comercial – 

Fluid Handling – Kadant
A apresentação da Kadant abordou uma visão geral dos ter-

mocompressores e seu funcionamento, explorando seus com-
ponentes e suas aplicações, seja na seção de secagem (vapor 
blow trough), com o objetivo de recirculação na mesma sessão, 
para eliminar o passo de pressão de cascata, maximizar e mini-
mizar a média de pressão e recuperar a energia; seja no vapor 
de escape da turbina (recuperação de celulose), a fim de impul-
sionar a pressão e aumentar a capacidade de secagem, prover 
flexibilidade e maximizar o uso do vapor de escape.

O palestrante destacou especialmente a relevância dos termo-
compressores e a reutilização de vapor desperdiçado, bem como 
a sua importância na recuperação da energia térmica. “Cada 
termocompressor é único e projetado para solucionar condições 
de operação e funções específicas. A sua operação em condições 
inadequadas resultará em perda de eficiência, de performance 
e não funcionamento como um todo”, concluiu.       n

como abordou os critérios a serem considerados durante a 
avaliação nanotoxicológica. 

Em sua apresentação trouxe ainda o status dos ensaios de 
toxicidade com nanocelulose e as políticas de nanotecnologia 
existentes no Brasil. Entre as mais recentes, registradas em 
2019, a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia – buscando a 
integração e o fortalecimento de ações para promover o de-
senvolvimento tecnológico e o Projeto de Lei n. 880, como o 
Marco Legal da Nanotecnologia (em tramitação), discutindo 
ainda as lacunas existentes para a elaboração de uma regulação. 

Atenção: Para saber mais e participar das Comissões Técni-
cas basta ser associado da ABTCP, tanto PJ quanto PF, e realizar 
um cadastro através do e-mail: comissoestecnicas@abtcp.org.br

Webinares

06/05 – Tecnologia de ácido sulfúrico
• Palestrante: Lucas Fonseca, Product Engineer, Mill Wide 

NCG Solutions – Valmet
A Valmet apresentou uma nova tecnologia de produção de 

ácido sulfúrico. A técnica pioneira, desenvolvida para a fábrica 
da Metsä Fibre, na Finlândia, teve resultados positivos no equi-
líbrio de sódio e de enxofre na produção de celulose. 

Em destaque, a potencial economia de recursos necessários 
com o make-up de químicos (NaOH), devido à redução de 
eliminação de resíduos do processo, além da possibilidade  
de utilização de ácido sulfúrico gerado internamente na planta 
em processos como branqueamento, tratamento de cinzas, se-
paração de lignina e ajuste de pH no tratamento de efluentes. 
“Em uma planta com capacidade de 2 milhões de toneladas de 
celulose, a estimativa é que a fábrica poderá obter uma eco-
nomia de aproximadamente US$ 8 a 10 milhões em um ano”, 
explicou o palestrante da Valmet.

A utilização de ácido sulfúrico, gerado a partir do enxofre já 
em circulação na fábrica é importante, pois reduz o enxofre ex-
cedente no ciclo químico e diminui a necessidade de purgas, que 
também eliminam sódio. O processo de fabricação de celulose 
produz gases não condensáveis (NCG), que são compostos or-
gânicos voláteis, ricos em enxofres e que podem se tornar explo-
sivos caso não sejam processados com segurança – o que torna 
a tecnologia da Valmet sustentável e benéfica ao meio-ambiente. 

“Ela reduz emissões atmosféricas pelo tratamento dos 
NCGs; reduz geração de efluentes para a água e para o solo, 
através da redução das purgas, e ainda produz internamente 
um ácido sulfúrico de qualidade superior ao adquirido no mer-
cado, a uma concentração de cerca de 60% a 70%”, salienta o 
engenheiro que ministrou o webinar.

19/05 – Por que automatizar o laboratório físico de sua 
fábrica de papel?
• Palestrante: Joaquim Muniz, Sales Engineer – ABB

O webinar demonstrou as principais diferenças entre o la-
boratório físico manual e o automático, destacando como van-


