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De 5 a 9 de outubro, a Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel (ABTCP) promoveu em formato 
digital o 53.º Congresso Internacional de Celulose e 
Papel – ABTCP 2020 e o 9.º Colóquio Internacio-

nal sobre Celulose de Eucalipto (ICEP). Dedicada a apresentar 
os desdobramentos e as tendências que pautam o setor de base 
florestal, a edição deste ano compartilhou com os mais de 500 
profissionais participantes os detalhes e resultados de trabalhos 
que se destacaram recentemente e que têm potencial para forta-
lecer a competitividade da indústria de celulose e papel, mesmo 
em meio ao cenário de incertezas que vem marcando 2020.

Ao abrir o ABTCP 2020, Darcio Berni, diretor executivo 
da ABTCP, reforçou a missão da entidade de se posicionar 
como o elo técnico do setor e ressaltou todas as possibili-
dades oferecidas pela plataforma digital, alternativa encon-
trada para realizar o evento e explorar toda a sua relevância, 
mesmo diante das dificuldades e limitações impostas pela 
pandemia de coronavírus. “A partir do hall principal, o con-
gressista tem acesso às salas dedicadas às Sessões Técnicas e 
de Pôsteres do evento, à área que reúne estandes virtuais dos 
patrocinadores e apoiadores, ao espaço dos vencedores do 
Prêmio Destaques do Setor 2020, ao local da Rede de Inova-
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Dispostos a lançar um olhar atento às tendências da 
bioeconomia, executivos e palestrantes participantes do 

evento abordam desafios e oportunidades do cenário 
atual, que devem definir trajetória futura do setor

ABTCP 2020 E 9º ICEP DÃO ENFOQUE 
AO POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO DA 

INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL
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Fernando Bertolucci, presidente do 
Congresso ABTCP 2020 e diretor execu-
tivo de Tecnologia e Inovação da Suzano, 
colocou em números a grandiosidade do 
evento: foram inscritos mais de 200 ar-
tigos técnicos, que, após passarem pelo 
Comitê Avaliador da ABTCP, resultaram 
nas 159 palestras (orais e em formato de 
pôsteres), distribuídas ao longo dos cinco 
dias de evento. 

A programação técnica ainda incluiu 
apresentações de 13 keynotes e 15 special 
lectures, contando com profissionais que 
se destacam como referências nacionais e 
internacionais. “Montamos uma progra-
mação que englobou os principais temas 
de interesse do setor, hoje relacionados a 
melhoramento e manejo florestal, quali-
dade da madeira, biotecnologia de pon-
ta, novas tecnologias para polpação e 
branqueamento, circuito de recuperação, 
utilidades e produção de energia, produ-
ção de fibra de eucalipto de alta resistên-
cia para uso em embalagens, melhorias 
ambientais, digitalização e automação 
de processos, além de um amplo espaço 
para discussões sobre as novas platafor-
mas tecnológicas voltadas à bioeconomia 
e este novo mundo que se apresenta ao 
nosso setor”, detalhou Bertolucci.

Dando enfoque à realização simultânea 

do Congresso ABTCP e do ICEP, Ari Me-
deiros, presidente do 9.º ICEP e diretor 
industrial da Veracel, evidenciou a pro-
posta de expandir o espectro de aplicação 
da celulose e da lignina, englobando o de-
senvolvimento de bioprodutos e o amadu-
recimento da bioeconomia. “As palestras 
técnicas, incluindo os conteúdos apresen-
tados pelos keynotes, reforçam as tendên-
cias que estão em alta e deixam claro que, 
além de estarmos vivendo um momento 
de muita reflexão, vivemos um período 
de inúmeras oportunidades. E neste con-
texto, acredito que cada empresa manterá 
a sua própria estratégia, mas, ao mesmo 
tempo, abrirá espaço para um comparti-
lhamento de informações cada vez maior, 
disposta a contribuir com a sua expertise 
para o bem comum.”

Reserve a agenda: O ABTCP 2021 
ocorrerá em agosto do próximo 
ano, no Transamérica Expo Center, 
em São Paulo, juntamente com 
a exposição de equipamentos e 
tecnologias, que tradicionalmente 
acompanha a programação técni-
ca do evento realizado pela ABTCP, 
a cada dois anos, mas teve de ser 
postergada nesse, devido à pande-
mia de coronavírus.

ção e das publicações produzidas pela 
ABTCP”, elencou, convidando a todos 
a aproveitar as oportunidades de atua-
lização e conhecimento.

Francisco Razzolini, presidente do 
Conselho Executivo da ABTCP e diretor 
de Tecnologia Industrial, Inovação, Sus-
tentabilidade e Projetos da Klabin, pon-
tuou que, em um ano repleto de desafios 
acarretados pela pandemia, o setor agiu 
rápido e proativamente para aplicar e 
adequar protocolos de saúde e de segu-
rança e, assim, garantir a manutenção 
de suas atividades – “postura também 
assumida pelo time da ABTCP, que deu 
continuidade aos seus trabalhos e con-
seguiu manter os principais eventos em 
seu calendário”. Razzolini frisou que o 
novo formato do evento, 100% digital, 
trouxe vantagens aos participantes: “foi 
uma forma de ficarmos mais próximos, 
mesmo com a distância física necessá-
ria, e compartilharmos conteúdos de 
grande importância para o setor, que 
contribuem para a evolução dos temas 
do período e da continuidade na disse-
minação de conhecimentos”.

Porta-vozes da ABTCP dão início a ABTCP 2020 e 9.º ICEP, enfatizando o trabalho contínuo da 
entidade como elo técnico do setor

DIVULGAÇÃO ABTCP
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SESSÃO PLENÁRIA ANALISA 
DESDOBRAMENTOS RECENTES 
E TRAÇA PERSPECTIVAS PARA 
O AGUARDADO CENÁRIO  
PÓS-PANDÊMICO

O dia inicial do evento também foi 
marcado por uma Sessão Plenária, que 
contou com a participação de executi-
vos renomados da indústria de celulose e 
papel. João Cordeiro, senior principal da 
AFRY Management Consulting, grupo 
do qual a Pöyry faz parte, abriu as apre-
sentações on-line, fazendo uma análise 
dos impactos mais imediatos da pande-
mia de coronavírus e dos próximos des-
dobramentos previstos. “Como sabemos, 
os impactos econômicos da pandemia 
são gigantescos. Acompanhamos, por 
exemplo, uma queda do PIB da China, 
fato que não acontecia há décadas. O rit-
mo da recuperação, contudo, tende a ser 
mais moderado. Todo este cenário atual 
levará de um a dois anos para se ajustar, 
conforme os órgãos competentes vislum-
bram”, apontou.

Independentemente do cenário econô-
mico adverso com consequências diver-
sas, Cordeiro afirmou que as megatrends, 
que já vinham se desdobrando no setor, 
não só serão mantidas, como tendem a 
ser aceleradas. “Veremos um crescimen-
to do segmento tissue, incluindo um 
boom de melhoria de padrão de higiene, 
um declínio do setor de papéis gráficos 
e uma importância cada vez maior das 

economias asiáticas, especialmente a da 
China. Essas três tendências, somadas ao 
aumento da demanda por soluções mais 
sustentáveis, serão a força motriz da nos-
sa indústria e irão gerar oportunidades a 
um novo modelo de inovação.”

Ainda de acordo com Cordeiro, a ino-
vação deve pautar alguns segmentos cada 
vez mais fortemente – caso do setor de 
embalagens. Ele esclareceu que embala-
gens de papel e papelão vêm ganhando 
mercado pela versatilidade e pelo teor 
sustentável que apresentam. De qualquer 
forma, é válido considerar que tais pro-
dutos ainda enfrentam a forte concor-
rência do plástico, material que também 
vem se reinventando, seja a partir da re-
ciclagem ou de novos usos.

Dando enfoque à queda expressiva do 
segmento de imprimir e escrever (tam-
bém acentuada pela Covid-19, pela pa-
rada das atividades dos escritórios e es-
colas), Cordeiro sinalizou a tendência de 
ausência de aparas brancas no mercado 
global, fato que abre espaço para celulose 
de mercado e novas soluções fibrosas.

O executivo da AFRY Management 
Consulting informou que os grandes 
projetos de celulose de mercado, anun-
ciados previamente à pandemia, seguem 
avançando conforme o cronograma esti-
pulado, sem terem passado por nenhum 
grande atraso. Entre eles, estão projetos 
da Arauco (Chile), da UPM (Uruguai), 
da Bracell, Duxatex-Lenzing e da Klabin 

(esses três no Brasil). “Também vemos 
alguns projetos de celulose aparecendo 
na China, justamente com o objetivo de 
superar a escassez de fibras recicladas, 
considerando que, a partir de 2021, o 
país asiático proíbe qualquer importação 
de resíduos sólidos, incluindo papel.”

Paulo Hartung, presidente executivo 
da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), 
fez uma contextualização sobre os meses 
pelos quais a pandemia já se estende e sa-
lientou a forma como a IBÁ vem contri-
buindo com a manutenção das atividades 
do setor. “Durante os meses iniciais dessa 
crise sanitária com enormes impactos 
econômicos e sociais, trabalhamos para 
mostrar a essencialidade da indústria 
de celulose e papel para as autoridades. 
Além disso, enxergando espaços de atua-
ção no cenário duríssimo que estamos 
vivendo, a IBÁ montou uma ampla pla-
taforma de comunicação, com o intuito 
de aproximar o setor de seus consumido-
res e mostrar que o portfólio produzido 
dialoga com os novos tempos. Ambas as 
frentes de trabalho foram muito bem-su-
cedidas”, resumiu, destacando também o 
movimento de solidariedade que encabe-
çou as ações das empresas. 

Hartung ainda abordou as particulari-
dades da conjuntura econômica brasilei-
ra. “A pandemia nos atingiu em um mo-
mento de pontos fortes, incluindo o teto 
de gastos estipulado, a baixa inflação, o 
bom volume de reservas internacionais, 
e a aprovação da reforma da previdên-
cia, mas também de fragilidades, entre 
elas, o alto desemprego, o baixo cresci-
mento econômico e o endividamento 
elevado”, elencou.

Na visão do presidente executivo da 
IBÁ, a travessia por toda a crise defla-
grada pela pandemia de Covid-19 está 
sendo feita com muita descoordenação, 
o que pode resultar em mais desemprego 
e recuo do PIB. “O Brasil deve sair dessa 
crise com uma dívida superior a 95% de 
seu PIB, um endividamento muito ele-
vado para um país em desenvolvimento 
como o nosso, que precisa de credibilida-
de e, para conquistá-la, tem de dar sinais 
claros de solvência.”

Cordeiro abriu as apresentações on-line, fazendo uma análise dos impactos mais imediatos 
da pandemia do coronavírus e dos próximos desdobramentos previstos

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 A

BT
CP



  15 Novembro/November  2020  •  Revista O Papel

A atual crise ambiental que o Brasil en-
frenta foi citada por Hartung como mais 
um entrave  preocupante à indústria na-
cional. “Trata-se de uma crise séria, que 
afeta mercados construídos ao longo de 
anos e dificulta o acesso ao crédito inter-
nacional”, lamentou o executivo. 

Diante da realidade constatada e das 
projeções de mercado, Hartung subli-
nhou que “o papel de lideranças em pe-
ríodos de crises como essa é cuidar dos 
aspectos emergenciais, sem deixar de 
olhar atentamente ao cenário previsto 
para o pós-crise”, citando um artigo de 
Henry Kissinger, especialista em política 
externa norte-americano, publicado em 
abril último, como referência. 

O presidente executivo da IBÁ refor-
çou a necessidade de adotar certas medi-
das voltadas à retomada do crescimento, 
a começar pela ancoragem do endivida-
mento. “Tem uma PEC tramitando no 
congresso, chamada PEC Emergencial, 
que cuida dos gatilhos relacionados às 
contas públicas. Ela reintroduz a ideia 
de que o setor público também pode 
reduzir a jornada de trabalho e assim, 
proporcionalmente, diminuir salários. É 
um dos instrumentos que temos à mão 
para manter a nossa credibilidade e re-
conquistar a percepção de solvência das 
contas públicas”, exemplificou Hartung. 

A segunda providência sugerida por 
ele para enfrentar os desafios acarretados 

pelo contexto atual seria dedicar esforços 
a uma reforma administrativa do setor 
público. “Não podemos nos dar ao luxo 
de endereçar tal reforma somente aos fu-
turos servidores públicos. Hoje, precisa-
mos de uma reforma que também trate 
do presente, das práticas atuais. Um bom 
exemplo seria a adoção de avaliação de 
desempenho dos nossos funcionários, 
medida que injetaria produtividade na 
máquina pública brasileira.”  

Em sua apresentação, Walter Schalka, 
presidente da Suzano, lembrou da traje-
tória da indústria brasileira de celulose e 
papel e evidenciou os avanços tecnológi-
cos e ambientais conquistados nas últimas 
décadas. “Hoje, nossa indústria reúne as 

fábricas mais competitivas do mundo, fa-
zendo com o que Brasil se posicione como 
o maior player global de celulose de mer-
cado. Mesmo em um contexto adverso 
como o que estamos inseridos, consegui-
mos gerar caixa aos acionistas”, frisou, cre-
ditando os méritos aos desenvolvimentos 
florestais, incrementos tecnológicos e me-
lhorias contínuas em diferentes âmbitos 
do processo fabril.

O potencial das florestas plantadas 
foi citado por Schalka como trunfo 
para a competitividade dos próximos 
anos. “Atualmente, monetizamos fibra 
e energia, basicamente. Com o custo de 
acesso à biomassa imbatível que temos, 
podemos ganhar diversos mercados, 
incluindo os de fibra reciclada, plásti-
co e têxtil”, enumerou, reforçando que 
a indústria de base florestal é parte da 
solução dos problemas que o mundo 
enfrenta hoje, dado o seu engajamento 
prático com a sustentabilidade.

O desempenho das florestas plantadas 
no sequestro de carbono foi mais um po-
tencial evidenciado por Schalka, tanto 
pelo viés econômico como pelo benefício 
ambiental que apresenta. “É, sem dúvi-
da, mais uma excelente oportunidade de 
monetização que o setor tem. Estudos 
realizados por equipes internacionais 
especializadas, contratadas pela Suzano, 
mostram que cada hectare de floresta 
plantada em áreas degradadas sequestra 
282 toneladas de carbono. Isso reflete um 
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Hartung fez uma contextualização sobre os meses pelos quais a pandemia já se estende e 
salientou a forma como a IBÁ vem contribuindo com a manutenção das atividades do setor

Schalka lembrou da trajetória da indústria brasileira de celulose e papel e evidenciou os 
avanços tecnológicos e ambientais conquistados nas últimas décadas
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enorme potencial de criação de valor ao 
longo do tempo, considerando a expan-
são da base florestal que estamos viven-
ciando no Brasil atualmente.”

Schalka ponderou que, apesar de as 
tecnologias atuais estarem em linha com 
as demandas do setor, um aspecto ainda 
precisa se fortalecer: a geração de capital 
humano. “Temos não só a responsabi-
lidade de preparar os profissionais que 
vão trabalhar nas nossas fábricas, nas 
florestas ou nas áreas logísticas, como a 
de preparar as pessoas que formarão o 
futuro das nossas companhias”, pontuou. 
“Temos um mundo de oportunidades 
junto ao setor acadêmico e até mesmo 
a startups brasileiras para trabalhar em 
desenvolvimentos transformadores no 
País. Queria convidar a todos e a todas 
para essa nova jornada do nosso setor, 
pensando juntos sobre como podemos 
acelerar o desenvolvimento de novas 
aplicações. A Suzano está pronta parar 
trabalhar conjuntamente com outras em-
presas”, adicionou.

DEBATE REFORÇA IMPORTÂNCIA 
DE TRABALHO CONJUNTO 
EM PROL DE MELHORIAS 
ESTRUTURAIS

Moderador das apresentações, Carlos 
Aguiar, conselheiro do Espírito Santo em 
Ação e do Instituto Líderes do Amanhã, 
evidenciou o potencial das florestas plan-

tadas e, consequentemente, da indústria 
de base florestal, ao dar início ao debate 
que as sucedeu. Ele direcionou uma ques-
tão ao presidente executivo da IBÁ, a fim 
de explorar a visão do porta-voz com vas-
ta experiência política e obter uma visão a 
respeito do papel do setor produtivo bra-
sileiro na solução de entraves que dificul-
tam o deslanchar da economia nacional. 
“Parece que as associações empresariais 
estão tão submersas em seus próprios de-
safios que deixam de dar atenção a ques-
tões vitais para a nossa economia, como 
as reformas tributária e administrativa. 
Como podemos aumentar a participação 
do setor produtivo, cujo desempenho é 
indispensável para a formação da nossa 
economia, e equilibrar a sua atuação com 
os demais atores da sociedade?”

Tomando a experiência do Espírito 
Santo como exemplo, Hartung esclareceu 
que um fator importante para o sucesso 
do estado foi justamente o envolvimento 
da sociedade. “Vejo que a sociedade civil 
brasileira começou a se mobilizar de ma-
neira propositiva. E acredito que só fare-
mos uma reforma administrativa eficaz 
se a sociedade realmente entrar no jogo 
e descruzar os braços sem radicalismo, 
mas com ideias e propostas vantajosas 
para todos os lados, considerando que 
precisamos colocar o País para rodar.”

Schalka concordou que parte da res-
ponsabilidade pela situação que o Brasil 
atravessa é da sociedade civil e dos líderes 

empresarias. “Fomos e ainda somos um 
pouco omissos na discussão dos proble-
mas brasileiros. Todos nós já conhecemos 
o diagnóstico: o Brasil precisa de reformas 
em diversos campos. Temos de ser propo-
sitivos e construir pontes para o diálogo. 
Temos de ir ao legislativo, ao judiciário, ao 
executivo com propostas para participar-
mos ativamente das discussões para en-
contrar alternativas de soluções”, opinou. 

Além da reforma administrativa, o 
presidente da Suzano falou sobre a ne-
cessidade de uma reforma voltada à edu-
cação. “Poderíamos aproveitar esse boom 
recente da digitalização para dar início a 
esse processo de transformação da nossa 
educação. E eu poderia citar outros mui-
tos exemplos de reformas imediatas. Mas 
a ideia é reforçar como cada um de nós 
pode contribuir em um âmbito e, juntos, 
podemos nos dedicar à multiplicidade 
dos nossos gargalos”, sublinhou. 

Aguiar direcionou a Cordeiro uma 
questão do público sobre os desdobra-
mentos previstos ao segmento tissue na 
próxima década, incluindo os impactos 
do mercado da Índia, país visto como a 
China dos anos 1980 pelo potencial de 
crescimento que apresenta. “De fato, a 
economia indiana começa a ganhar corpo 
como a chinesa ganhou há 40 anos. O país 
de mais de 1 bilhão de habitantes ainda 
tem uma disparidade social muito grande, 
mas está no caminho certo. Apesar de a 
Covid-19 ter impactado bastante o mer-
cado indiano, tende a ser uma economia 
importante ao Brasil, principalmente para 
o setor de celulose e papel. Temos um es-
paço enorme para exportação de fibras ao 
país”, contextualizou o principal senior da 
AFRY Management Consulting.  

Ainda analisando o segmento tissue, 
Cordeiro disse que o setor vem cres-
cendo em todas as grandes geografias, 
inclusive nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, onde inúmeras inovações vêm 
acontecendo. “Impulsionados pela es-
cassez de fibras recicladas e pelo uso de 
fibra virgem, os fabricantes têm feito 
upgrades em seus portfólios. Vemos es-
paço para crescimento de todo o setor 
de higiene”, constatou. 

Aguiar, moderador das apresentações, evidenciou o potencial das florestas plantadas e da 
indústria de base florestal, ao dar início ao debate que as sucedeu
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Refletindo a respeito da mobilização iné-
dita do setor diante da necessidade de en-
frentamento à Covid-19, que resultou em 
ações efetivas para a sociedade, os três por-
ta-vozes encerraram o debate comentando 
sobre as alternativas estratégicas para man-
ter esse espírito de cooperação mútua em 
prol de bens comuns e sobre como envol-
ver a sociedade nessa jornada. “Devemos 
partir de uma combinação de dois fatores: 
comunicação adequada, para mostrar à 
sociedade que temos uma contribuição im-
portante a oferecer, e colaboração, abando-
nando de vez a ideia de competição entre as 
empresas. Juntos, podemos explorar todo o 
potencial da madeira e criar valor à socie-
dade. Quando falo de criação de valor, não 
me refiro apenas ao econômico, mas tam-
bém ao social e ambiental. A nossa indús-
tria é possivelmente o melhor instrumento 
para fazer o verdadeiro Triple Bottom Line e 
transformar o mundo num lugar diferente”, 
pontuou Schalka.

Cordeiro ponderou que o espírito de 
cooperação nem sempre encontra espaço 
no setor privado, no entanto, a indústria 
de base florestal já coleciona alguns bons 
exemplos. “Na época do desenvolvimen-
to dos plantios de eucalipto, no início dos 
anos 1970, o Instituto de Pesquisas e Es-
tudos Florestais (IPEF) despontou como 
uma instituição exemplar em termos de 
compartilhamento de conhecimento 
e talentos. Por que não pensarmos na 
criação da Academia da Árvore, unindo 
academia e setor privado?”, propôs, sa-
lientando a atratividade que as áreas de 
Tecnologia e Meio Ambiente à nova ge-
ração de profissionais. 

“A pandemia fez o setor olhar para 
dentro, estabelecendo protocolos entre 
os mais avançados do mundo para cuidar 
do seu principal patrimônio, os recursos 
humanos. Mas isso não o impediu de 
também olhar para fora, abraçando cau-
sas sociais que trouxeram uma série de 
resultados positivos. Certamente temos 
de aproveitar esse espírito de mobilização 
que surgiu na pandemia e expandi-lo a 
outras ações. A ideia de criar uma Acade-
mia é ótima para o pensamento conjun-
to, para quebrar os muros das empresas 

e fortalecer essa iniciativa recém-adotada 
de olhar tanto para dentro quanto para 
fora”, concordou Hartung. 

FIQUE POR DENTRO DOS DEZ 
TRABALHOS MAIS BEM 
AVALIADOS DO ABTCP 2020

As já tradicionais sessões técnicas do 
Congresso ABTCP destacam-se como as 
verdadeiras protagonistas do evento para 
os profissionais da indústria de base flo-
restal que buscam atualização sobre di-
ferentes áreas que compõem o processo 
fabril e sobre o negócio como um todo. 

Atendendo ao enfoque do ABTCP 2020 
e do 9º ICEP, cujo intuito era expandir o 
espectro de aplicação da celulose e da ligni-
na, profissionais que formam a indústria de 
base florestal apresentaram os resultados 
dos trabalhos que realizaram recentemen-
te e que apontaram resultados expressivos 
em meio ao contexto transitório que o setor 
está inserido. Confira, a seguir, os detalhes 
dos dez artigos técnicos melhores avalia-
dos pelo comitê responsável da ABTCP e 
conheça os conceitos inovadores que eles 
trazem, nas palavras dos próprios autores.

Sessão Técnica – Avanços no con-
trole ambiental de plantas de celulo-
se de eucalipto 

A palestra virtual de Clara Mendoza 
Martinez, doutoranda em Sistemas de 
Energia Sustentável da LUT University, 

em Lappeenranta, na Finlândia, abordou 
o papel do setor de celulose e papel no 
combate à mudança climática e avaliou 
as formas de reagir às futuras demandas 
criadas pelo Acordo de Paris. “Avaliamos 
as possibilidades de reduzir as emissões 
de CO2 nas operações de fábrica de celu-
lose kraft, utilizando recursos existentes, 
como resíduo de biomassa e eletricidade 
renovável por meio de tecnologias de 
captura, armazenamento e utilização de 
carbono”, resumiu ela. 

O trabalho constatou o potencial da 
redução de CO2 com foco no tratamen-
to dos efluentes líquidos por meio de 
descarte alternativo do biolodo, apli-
cando processos de carbonização hi-
drotérmica. “A bioenergia com captura, 
armazenamento e utilização de carbono  
(BECCS/CCU) é uma tecnologia atraen-
te para minimizar a mudança climática 
e pode ser uma forma de atingir emis-
sões de CO2 negativas em fábricas de 
celulose kraft. No caso de fábricas mo-
dernas, uma quantidade relativamente 
pequena de captura e armazenamento 
de carbono poderia transformá-la num 
sumidouro de carbono em vez de uma 
fonte dele. Se a biomassa tratada com 
HTC for usada como condicionador 
de solo, o carbono no biolodo é arma-
zenado dessa forma e não liberado na 
atmosfera”, detalhou Clara sobre como 
a iniciativa pode oferecer uma forma de 
se aproximar de emissões negativas.
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A autora lembrou que, em atendi-
mento ao Acordo de Paris, o setor de 
celulose e papel estabeleceu uma série 
de medidas para reduzir suas emissões 
de CO2 – entre elas, a substituição de 
combustíveis fósseis por combustíveis 
alternativos, aumentando a eficiência 
energética do processo. “Embora efi-
cazes, essas medidas isoladas não são 
suficientes para atingir as metas de re-
dução de emissões de CO2 estabeleci-
das. A bioenergia com tecnologias de 
captura e armazenamento de carbono 
(BECCS) ou de utilização (BECCU) 
foram identificadas como algumas 
das tecnologias de emissão negativa 
(NETs) mais promissoras e potencial-
mente econômicas para minimizar 
as emissões de carbono”, justificou. 
“Depois de ser capturado, o CO2 con-
centrado pode ser pressurizado e ar-
mazenado em depósitos subterrâneos 
ou usado para a produção de combus-
tíveis, produtos químicos, fabricação 
de tall oil, extração de lignina ou pro-
dução de carbonato de cálcio precipi-
tado (PCC). Como em muitos setores, 
quantidades significativas de subpro-
dutos e resíduos são produzidos e al-
guns deles podem ser usados de forma 
lucrativa, como combustível de trans-
porte a partir do tall oil ou produção 
de energia a partir de casca e serragem 
de madeira”, completou a explicação.

Como desafios, Clara citou que nem 
todos os produtos finais podem ser reu-
tilizados ou descartados facilmente. “O 
biolodo produzido nas fábricas de ce-
lulose é um exemplo de fluxo paralelo 
desafiador, justamente por não ser uma 
matéria-prima valiosa nem de fácil des-
carte. Ele, inclusive, foi responsável por 
mais de 50% dos custos totais de trata-
mento de águas residuais em algumas 
fábricas pesquisadas e normalmente é 
descartado em aterros sanitários, usi-
nas de compostagem ou queimado em 
caldeira de recuperação ou de biomassa, 
o que de certa forma pode ser proble-
mático”, pontuou, ressaltando que uma 
forma de atingir emissões negativas de 
CO2 em fábricas de celulose e reduzir o 
custo da gestão de resíduos é tratar os 
resíduos que  atualmente são descarta-
dos em aterros ou incinerados, transfor-
mando-os em material que pode servir 
como um armazenamento estável e per-
manente de carbono. “Nossa proposta é 
reforçar o potencial das tecnologias de 
captura, armazenamento e utilização 
de carbono e carbonização hidrotérmi-
ca (HTC) como uma possível rota para 
o lodo gerado durante os processos de 
tratamento de esgoto primário (quími-
co) e secundário (biológico) para gerar 
produtos de valor agregado que pode ser 
considerado lucrativo para o setor de ce-
lulose e papel.”

O potencial técnico e econômico da 
integração do HTC em larga escala nas 
fábricas ainda precisa ser avaliado de-
talhadamente, contudo, o projeto que 
contemplou uma avaliação inicial do 
uso do tratamento do biolodo de fábri-
ca de celulose por HTC traz resultados 
que indicam benefícios na forma de 
aumento na produção de vapor e, con-
sequentemente, na geração de energia. 
“Mesmo após contabilizar o consumo 
de vapor e energia de uma unidade de 
HTC, a mudança na geração líquida 
de energia elétrica comercializável foi 
claramente positiva em todos os casos 
avaliados”, informou Clara.

O palestrante José Roberto Rosado 
Corrêa Filho, doutorando do Progra-
ma de Pós-graduação em Engenharia 
Civil da Universidade Federal de Viço-
sa (UFV), apresentou um trabalho que 
partiu da necessidade de encontrar 
soluções para minimizar o consumo 
de água por empresas, tendo em vis-
ta o aumento da pressão com relação 
ao uso de recursos hídricos. “Muitos 
gestores públicos e empresas têm tido 
de repensar e adaptar seus processos 
para uma abordagem mais circular, 
voltada ao reaproveitamento da água. 
Este tema se tornou crítico com o re-
cente acidente ambiental ocorrido na 
bacia do Rio Doce com o rompimento 
de barragens de mineração, causan-
do grandes impactos na qualidade e 
quantidade de água disponível nesta 
bacia”, contextualizou sobre o projeto 
que envolveu a participação da UFV, 
da Cenibra, do Senai, das universida-
des NHL University of Applied Scien-
ces, NZ University of Applied Sciences 
e da empresa Berghof Membrane Te-
chnology.

Na prática, revelou Corrêa Filho, o 
trabalho é parte de um estudo que está 
sendo realizado em parceria com tais 
instituições da Holanda, com objetivo 
de analisar a viabilidade do reapro-
veitamento de efluentes setoriais da 
indústria de polpa celulósica no pro-
cesso produtivo por meio da utilização 
de membranas de ultrafiltração. Para 

Corrêa Filho apresentou um trabalho que partiu da necessidade de encontrar soluções para 
minimizar o consumo de água por empresas, tendo em vista o aumento da pressão com 
relação ao uso de recursos hídricos
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isso, foi utilizada uma planta piloto de 
ultrafiltração de uma empresa holan-
desa especializada, colocando-a em 
uma fábrica de polpa celulósica brasi-
leira. “Com a definição do efluente a 
ser tratado, o filtrado do estágio (EP) 
do branqueamento, os testes foram 
iniciados, sendo analisados alguns 
parâmetros de qualidade como cor, 
demanda química de oxigênio, con-
dutividade elétrica, turbidez e sóli-
dos, a fim de se avaliar a eficiência das 
membranas. A parte final desta etapa 
consistiu na avaliação de pontos para 
reaproveitamento tanto do permeado 
quanto do concentrado da ultrafiltra-
ção. Esta etapa durou aproximada-
mente seis meses para ser realizada”, 
contou o autor.

Sobre os resultados encontrados, o 
doutorando da UFV informou que a 
ultrafiltração apresentou grande efi-
ciência na remoção de sólidos e turbi-
dez, além de alguns metais como ferro, 
magnésio e manganês. “A remoção de 
tais metais se dá, provavelmente, por 
meio de sua ligação com moléculas 
orgânicas carregadas negativamente 
no meio, formando aglomerados. A 
remoção de cor e demanda química de 
oxigênio foram semelhantes, podendo 
indicar que a remoção de cor se deu 
por meio de adsorção orgânica”, deu 
mais detalhes. “Dentro do processo 
produtivo, foram encontradas quatro 

a manutenção do meio ambiente e da 
indústria”, vislumbrou. 

Heikki Hannukainen, CEO da Toihan 
Oy, abordou meios de otimização de 
processos de tratamento de efluentes 
com um aplicativo de consultoria inteli-
gente. A palestra virtual mostrou como 
o aplicativo, baseado em nuvem, é co-
nectado ao banco de dados da fábrica e 
como as melhorias na precisão e no tem-
po dos ajustes do processo diminuíram 
as cargas ambientais finais.

“Há duas inovações nesse estudo. A 
primeira é utilizar análises preditivas 
e prescritivas para apoiar o controle 
do processo de tratamento de águas 
residuais com ajustes de processo 
ideais, permitindo que os operadores 
de fábrica façam ajustes corretivos 
antes que a qualidade do efluente fi-
nal fique comprometida. A segunda 
é fazer com que a fábrica processe as 
análises de dados em ambiente de nu-
vem de forma automática e contínua”, 
resumiu Hannukainen. “Os operado-
res de fábrica aumentaram a frequên-
cia de mudança dos novos ajustes de 
processo, porque há mais informa-
ções disponíveis para apoiar a tomada 
de decisão. Mesmo que as mudanças 
operacionais diárias no controle de 
processo possam ter sido mínimas, o 
efeito cumulativo da maior precisão e 
do tempo reduzido para os ajustes do 
processo geram melhorias notáveis na 
qualidade do efluente final”, comple-
tou sobre os resultados atingidos.

Hannukainen frisou que, com esses 
novos conceitos relacionados às tecno-
logias de informação e de nuvem, os 
serviços podem ser fornecidos com co-
nexão remota e sem contato humano. 
“Outro resultado importante é a redu-
ção do nível de emissões na água, que 
também tem um grande impacto social.”

Segundo o CEO da Toihan Oy, o 
aplicativo apresentado já pode ser uti-
lizado na prática. “A maior parte do 
trabalho é a configuração das cone-
xões de dados, entretanto, depois de 
feitas, o aplicativo baseado em nuvem 
é fácil de usar”, informou.

opções para reuso do permeado da ul-
trafiltração, apesar de algumas restri-
ções que devem ser avaliadas. A possi-
bilidade de reuso da água traz consigo 
a aplicação da economia circular, onde 
se objetiva a redução de consumo de 
recursos, com sua reutilização e reci-
clagem”, adicionou ele.

Corrêa Filho esclareceu que algumas 
empresas já utilizam a tecnologia de 
membranas para o tratamento terciário 
de seu efluente, a fim de atingir certos 
níveis de qualidade para seu lançamen-
to nos corpos hídricos. Mas a tecnolo-
gia pouco tem sido aplicada para reuso. 
Na visão do pesquisador, um grande 
desafio da ampliação do uso dessa tec-
nologia é o pouco conhecimento pela 
comunidade de técnicos da área de ce-
lulose e papel. “Outro grande desafio 
está em minimizar os possíveis efeitos 
relacionados às restrições para o reuso 
do permeado no processo produtivo, 
devido aos elementos não processá-
veis, que podem implicar em proble-
mas como corrosão e incrustações nos 
equipamentos e até mesmo prejudicar 
a qualidade do produto”, apontou ele, 
lembrando que os resultados encon-
trados no trabalho contribuem para 
competitividade do setor de celulose 
e papel, a partir da possibilidade de 
minimização do consumo de água. 
“A médio e longo prazos, esse tipo de 
abordagem circular será essencial para 
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Sessão Técnica – Tecnologias para 
produção de papel de alta qualidade

Rosy Covarrubias, diretora de Inova-
ção de Embalagem da Buckman Inter-
national, falou sobre como a indústria 
de embalagens continua exigindo maior 
resistência e como o desenvolvimento 
de tecnologias enzimáticas para melho-
rar a resistência da fibra tem sido um 
processo demorado. A apresentação 
também discutiu uma nova técnica que 
ajuda a entender a morfologia da fibra. 
“Esta técnica de caracterização inovado-
ra fornece uma melhor compreensão de 
quais tipos de celulose e hemicelulose 
estão presentes na superfície da fibra. 
A informação, combinada com as ativi-
dades conhecidas das enzimas, é crítica 
para a seleção da enzima. Essa nova téc-
nica também acelerou os esforços de de-
senvolvimento, resultando em um novo 
produto que se mostrou muito eficaz 
para fibras kraft não branqueadas.”

Rosy apresentou a técnica de caracte-
rização e falou sobre um novo produto 
enzimático que foi desenvolvido especi-
ficamente para fibras kraft não branquea-
das, utilizando essa técnica combinada 
com o conhecimento das atividades das 
enzimas em condições operacionais es-
pecíficas. Segundo a autora, o produto se 
mostrou muito eficiente para aumentar a 
resistência do papel e também na produ-
tividade. “Concluindo, ao compreender a 
composição da superfície da fibra em re-

lação ao substrato, esta técnica inovadora 
oferece uma oportunidade única de com-
preender a fibra em um nível que é rele-
vante para a ação das enzimas. Os dados 
reforçam que a caracterização da super-
fície da fibra é uma ferramenta de diag-
nóstico útil para auxiliar na compreen-
são do impacto da mudança de processo 
e seleção de enzima, mas também pode 
ser usada de forma preditiva na seleção 
de novas tecnologias de enzima para de-
terminadas aplicações.”

A palestrante ainda informou que os 
testes comerciais já foram realizados com 
sucesso e o novo produto à base de enzi-
mas está em fase de comercialização. “A 
nova técnica está sendo usada para fazer 
mais desenvolvimentos de produtos para 
diferentes tipos de fibras”, adiantou sobre 
os próximos passos.

Sessão Técnica – Avanços em nano-
celulose

A apresentação on-line de Jeremy An-
derson, engenheiro de processo da Noram 
Engineering & Constructors, deu enfoque 
às melhorias de processo que a empresa 
oferece para a produção e purificação de 
nanocristais de celulose (CNC) por meio 
da hidrólise de ácido sulfúrico. “A Noram 
Engineering & Constructors e seus parcei-
ros desenvolveram duas melhorias para a 
conhecida via de hidrólise ácida: um rea-
tor contínuo, usando celulose comprimida 

para melhorar a uniformidade da reação e 
reduzir a razão ácido/celulose necessária 
para se alcançar a umectação adequada, e 
o uso de eletrodiálise e troca iônica para 
remoção de sulfato das suspensões de 
CNC”, descreveu.

Ainda de acordo com Anderson, o 
uso de celulose comprimida para a rea-
ção dos CNC permite uma redução de 
aproximadamente três vezes nos requi-
sitos de ácido com menor necessidade 
de energia para a mistura. “Ao concluir 
a reação com menos ácido, os requisitos 
de lavagem e neutralização a jusante são 
reduzidos consideravelmente”, justificou. 
“Para purificar os CNC, frequentemente 
é usado diálise para lavar o ácido sulfúri-
co e outras impurezas solúveis restantes. 
Entretanto, o processo de diálise requer 
grandes quantidades de água para remo-
ver o ácido de forma adequada. A Norma 
e a Electrosynthesis demonstraram o uso 
de eletrodiálise bipolar combinada com 
resinas de troca iônica para remover sele-
tivamente o ácido sulfúrico da solução de 
CNC, mesmo em níveis residuais de áci-
do muito baixos. Os requisitos de ener-
gia para tal processo são lineares com o 
ácido a ser removido, diferentemente da 
diálise, que experimenta quedas logarít-
micas na eficácia de lavagem à medida 
que a concentração do ácido diminui”, 
seguiu com o detalhamento.

Ao enfatizar como as conclusões do 
trabalho podem contribuir com a com-
petitividade do setor de celulose e papel, 
especialmente no contexto atual, An-
derson disse que as inovações permitem 
um custo total instalado mais baixo para 
novas instalações de CNC, reduzindo 
a barreira de custo para os produtores 
de celulose que desejam diversificar seu 
portfólio com um produto de alto valor 
agregado. “Além de serem usadas em 
novas instalações de CNC, as melhorias 
podem ser usadas para auxiliar a descon-
gestionar instalações de CNC existentes e 
permitir requisitos mais baixos de ácido, 
energia, água e água residual, resultando 
em custos operacionais menores para os 
produtores de CNC”, pontuou.

O reator PFR (reator com escoamento 
Rosy tratou de uma nova técnica voltada ao entendimento da morfologia da fibra kraft não 
branqueada, com a intenção de auxiliar o desenvolvimento de tecnologias enzimáticas 
especificamente destinadas a esse tipo de fibra
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pistonado) de celulose comprimida da 
Noram foi demonstrado em uma escala 
equivalente a uma produção de 1 tone-
lada/dia de CNC. Anderson esclareceu 
que o projeto do reator PFR contínuo é 
mais modular do que reatores de batela-
da convencionais, com seus requisitos e 
levados de acumulação e de mistura. Já a 
tecnologia de remoção de sulfato por ele-
trodiálise foi testada de forma piloto em 
escala de bancada e exige demonstração 
adicional em escala maior antes de ser 
usada em uma aplicação comercial.

Sessão Técnica – Avanços em quí-
mica de polpação

Kraig R. Kent, consultor técnico indus-
trial sênior de Polpação e Recuperação 
global da Nalco Water, empresa do gru-
po Ecolab, palestrou virtualmente sobre 
formas de avaliar e controlar os processos 
de polpação de celulose e manipulação 
de licor diferentes das então praticadas, 
a fim de otimizar amplamente as taxas 
de produção e manter os custos opera-
cionais em níveis mínimos para tornar 
as fábricas mais competitivas. “Durante 
muitos anos, as fábricas colocaram um 
foco concentrado no monitoramento e 
controle de materiais inorgânicos. No 
entanto, com requisitos ambientais mais 
restritivos, aliados ao foco na redução de 
custos e ao mercado altamente compe-

titivo, controlar e monitorar detalhada-
mente todas as fases do teor orgânico nos 
processos de produção de celulose e de 
manuseio do licor tornou-se muito mais 
importante”, avaliou o contexto.

Kent garantiu que uma seleção inteli-
gente de variáveis   de processo específicas, 
que podem ser medidas mais facilmente, 
e o controle desses indicadores-chave de 
processo que impactam diretamente os 
tipos de materiais orgânicos presentes e o 
estado em que se encontram, podem ser 
feitos sem gasto de capital significativo. 
“Esta abordagem completamente dife-
rente para monitorar e operar o processo, 
conforme mostra o estudo de caso, pode 
ter um impacto importante na quantida-

de e qualidade da celulose produzida e 
pode reduzir radicalmente os custos ope-
racionais gerais, aumentando ao mesmo 
tempo a eficiência operacional de toda 
a fábrica”, destacou ele, informando que 
o estudo de caso mostra uma economia 
de mais de 11 USD por tonelada de celu-
lose produzida, além de melhorar simul-
taneamente a qualidade da commodity, 
permitindo que a fábrica atenda às de-
mandas elevadas dos seus clientes finais.

Segundo Kent, as técnicas já estão em 
uso em várias fábricas e estão sendo im-
plementadas em outras, na medida do 
possível. “A dificuldade é que, na prática, 
coordenar a fábrica para usar esses prin-
cípios requer um sólido entendimento de 
todo o processo, envolvendo não apenas 
uma única área operacional, como em um 
digestor ou um lavador de matéria mar-
rom”, apontou. “Sempre que essas mudan-
ças são feitas, todo o processo, incluindo 
o processo de polpação, a evaporação do 
licor, o processo de queima e até mesmo 
o secador de celulose e/ou as máquinas 
de papel podem ser alterados, para que a 
otimização possa se tornar factível e pro-
mova o balanceamento de todos os objeti-
vos, não maximizando apenas um de cada 
vez”, adicionou sobre o desafio que pode 
ser superado pelas fábricas a partir de 
uma abordagem coordenada e integrada, 
com todas as áreas operacionais da fábrica 
se comunicando em intervalos de rotina 
para concluir o processo.

DIVULGAÇÃO ABTCP

Anderson deu enfoque às melhorias de processo que a empresa oferece para a produção e 
purificação de nanocristais de celulose (CNC) por meio da hidrólise de ácido sulfúrico
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manipulação de licor diferentes das então praticadas
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Sessão Técnica – Planejamento e 
manutenção de fábricas de celulose 
e papel 

O trabalho apresentado virtualmente 
por Juliano Lopes dos Santos, especia-
lista de Aplicação da Kemira, destacou 
uma alternativa mais efetiva e sustentável 
a programas de controle microbiológico 
para máquinas de papel. “Em geral, tais 
programas permanecem os mesmos dos 
últimos 15 anos. Eles estão inseridos 
em um contexto de certa preocupação 
sobre o aumento excessivo de corrosão 
dos equipamentos, mas adotam a mesma 
base química, são monitorados de forma 
manual e acabam contribuindo para a 
corrosão dos equipamentos na fase va-
por”, avaliou o autor.

Conforme detalhou Santos, foram 
realizados dois estudos laboratoriais 
para avaliar a contribuição dos quími-
cos na corrosão de metais em fase vapor. 
“No primeiro experimento, compara-
mos duas químicas: monocloroamina 
formada com sulfato de amônio e mo-
nocloro-5,5-dimetilhidantoína. No se-
gundo experimento, foram adicionadas 
mais duas químicas utilizadas para con-
trole microbiológico: dióxido de cloro 
e haloamina formada com brometo de 
amônio. Em ambos, utilizamos um mé-
todo para quantificar e caracterizar cor-

rosão em cupons de metal em contato 
com vapor d’água. No primeiro estudo, 
apresentamos os valores de deteriora-
ção do metal expressados em µm/ano, 
após sete dias de contato entre o cupom 
e vapor d’água. No segundo estudo, uti-
lizamos avaliação visual da formação de 
corrosão nos cupons, após quatro dias 
de contato”, descreveu o processo, citan-
do que, além dos estudos laboratoriais, 
o trabalho traz casos de aplicações in-
dustriais com ferramentas de monitora-
mento on-line.

Ao revelar os resultados, Santos escla-
receu que, no primeiro experimento, a 
monocloroamina apresentou um poten-
cial de corrosividade sete vezes maior do 
que o monocloro-5,5-dimetilhidantoína. 
Já o segundo estudo mostrou a seguinte 
ordem crescente de potencial de corro-
são: monocloro-5,5-dimetilhidantoína 
< dióxido de cloro < haloamina forma-
da com sulfato de amônio < haloamina 
formada com brometo de amônio. “O 
trabalho nos traz duas inovações: apli-
cação de duas químicas diferentes no 
processo, de acordo com a característica 
e modo de ação de cada uma delas, tor-
nando o tratamento microbiológico mais 
eficaz e sustentável à máquina de papel, 
e ferramentas de monitoramento on-li-
ne que permitem correções instantâneas  

e/ou remotas”, sublinhou o especialista 
de Aplicação da Kemira.

Além de apresentar uma alternativa 
mais eficaz e sustentável para tratamento 
microbiológico em máquinas de papel, 
Santos enfatizou que os sistemas de mo-
nitoramento e controle on-line podem 
fazer correções automáticas e permitem 
ajustes remotos na aplicação dos quími-
cos, diminuindo a necessidade da pre-
sença física de um técnico. “Todos os 
conceitos apresentados já possuem apli-
cações industriais na América do Norte, 
Europa e Ásia. É claro que qualquer mu-
dança traz desafios, porém, neste caso, 
as tecnologias apresentadas já estão bem 
consolidadas fora do Brasil e temos todo 
histórico de boas práticas, fatores que fa-
cilitam a implementação”, concluiu. 

Sessão de Pôsteres 
O artigo de Alexis Metais, gerente de 

contas de Celulose e Papel da Xylem, 
buscou analisar os custos de capital e 
operacionais de uma planta de bran-
queamento ECF convencional e uma 
planta de branqueamento Z-ECF, ou 
seja, uma planta de branqueamento que 
utiliza dióxido de cloro e ozônio. “Vários 
artigos já descreveram os benefícios do 
branqueamento por ozônio na descarga 
de efluentes, nas despesas operacionais, 
na qualidade da celulose, no controle de 
resinas, entre outros. Mas a opinião de 
que o branqueamento por ozônio ainda é 
caro permanece forte”, disse sobre a mo-
tivação por trás do trabalho.

Segundo Metais, os diferentes custos 
envolvidos no processo foram analisa-
dos em detalhes, considerando fábricas 
de produtos químicos, equipamentos 
para plantas de branqueamento e custos 
operacionais. Entre as conclusões está a 
confirmação dos resultados já apontados 
por muitos artigos: o OPEX (despesas 
operacionais) do branqueamento por 
Z-ECF apresenta custo inferior ao OPEX Santos destacou uma alternativa mais efetiva e sustentável a programas de controle 

microbiológico para máquinas de papel
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do branqueamento ECF convencional. 
“A novidade é que o branqueamento por 
Z-ECF também é mais barato conside-
rando o CAPEX (despesa de capital), 
principalmente devido ao menor custo 
nas torres de branqueamento e lavagem 
de celulose. O branqueamento por ozô-
nio permite, em geral, combinar fatores 
econômicos e consciência ambiental”, 
ressaltou o autor.

Metais frisou que o branqueamento 
por ozônio já é uma tecnologia conso-
lidada e confiável, pronta e disponível 
para implementação em larga escala. “É 
possível melhorar ainda mais a pegada 
ambiental do branqueamento de celulo-
se, eliminando produtos químicos à base 
de cloro e usando apenas oxigênio, ozô-
nio e peróxido de hidrogênio”, afirmou 
ele, adicionando que a implementação 
de ozônio e dióxido de cloro na mesma 
planta de branqueamento é um ótimo 
meio de melhorar a sustentabilidade e o 
aspecto econômico com única estratégia.

Ann Honor Mounteer, professora ti-
tular, coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV), 
apresentou uma linha de pesquisa que 
aborda o tratamento de efluentes indus-
triais, visando à remoção de DQO recal-
citrante e toxicidade, a partir do uso de 
tratamentos combinados (químico-bio-
lógico). “As fábricas de celulose geram 
grandes volumes de efluentes que podem 
gerar impactos ambientais negativos 
se não forem tratados adequadamente, 
portanto, é um setor que está sempre 
em busca de novas alternativas de trata-
mento para minimizar esses potenciais 
impactos”, falou sobre a iniciativa e a re-
levância do tema. 

A pesquisadora informou que o estudo 
foi realizado em nível de bancada, por se 
tratar de otimização do processo de elec-
trocoagulação para definir as condições 
operacionais (pH, densidade de corren-
te, tempo de eletrólise) que maximizas-

sem a biodegradabilidade dos filtrados 
de branqueamento. “O estudo foi feito 
com filtrados ácido e alcalino de bran-
queamento, coletados em uma fábrica de 
polpa kraft de eucalipto. Modelos mate-
máticos que expressam a biodegradabi-
lidade do filtrado (relação DBO/DQO) 
em função das condições operacionais 
da electrocoagulação com eletrodos de 
alumínio e ferro foram gerados e valida-
dos por meio da metodologia de super-
fície de resposta, uma técnica estatística 
multivariável. Esses modelos permitiram 
identificar as condições ótimas da elec-
trocoagulação para cada combinação de 
filtrado e eletrodo. Os filtrados tratados 
sob condições ótimas foram caracteriza-
dos e submetidos a um tratamento bio-
lógico aeróbio”, forneceu alguns detalhes 
sobre o estudo que levou um ano para ser 
desenvolvido.

Sobre os resultados encontrados, 
Ann citou que foi possível quase dobrar 
a biodegradabilidade dos filtrados de 
branqueamento e reduzir pela metade 
ou mais sua toxicidade. “Após o pré-tra-
tamento por electrocoagulação, o trata-
mento biológico foi muito mais eficiente, 
com remoção de 88% da carga orgânica 
remanescente nos filtrados combinados 
(ácido + alcalino) comparado com uma 
remoção de apenas 27% nos filtrados 

brutos (sem o pré-tratamento). Foi a pri-
meira vez que se comprovou a melhoria 
da biotratabilidade de filtrados de bran-
queamento usando a electrocoagulação.”

Ann enfatizou que, dada a constan-
te busca pela sustentabilidade de seus 
processos fabris, novas alternativas 
para melhoria da qualidade ambien-
tal de resíduos são sempre relevantes. 
“Os resultados promissores precisam 
ser mais explorados, com estudos pi-
loto em uma fábrica para confirmar 
a eficácia do processo”, ponderou ela, 
ao falar sobre a necessidade de seguir 
aprofundando o estudo. “O lodo gera-
do na electrocoagulação ainda precisa 
ser mais bem caracterizado para per-
mitir seu gerenciamento adequado. Por 
ser um lodo químico, não será com-
patível com lodo biológico gerado no 
sistema de tratamento biológico da fá-
brica e, portanto, formas inovadoras de 
destinação deverão ser desenvolvidas”, 
apontou o caminho.

Lucas Mendes, Analista Ambiental 
Sênior da Aplysia, discorreu sobre a 
Plataforma Digital aplysIA, que supor-
ta seu Centro Analítico Ambiental na 
busca e na implementação de novas so-
luções em alinhamento com a evolução 
que a ciência de análise de dados tem 
apresentado nos últimos anos. “Diante 

O enfoque do trabalho de Metais foi a busca por uma etapa de branqueamento de celulose 
mais sustentável e ecologicamente correta
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do espírito inovador da Veracel, iden-
tificamos a oportunidade de aplicação 
desse novo método, no qual se aplica 
conceitos estatísticos amplamente acei-
tos na série de dados do monitoramen-
to que a empresa vem realizando desde 
2002 na foz do Rio Jequitinhonha. Defi-
nimos uma hipótese e desenvolvemos o 
trabalho buscando respondê-la”, contou 
sobre o projeto desenvolvido.

De acordo com Mendes, o trabalho foi 
realizado em etapas. A primeira delas foi 
a sistematização e organização dos dados 
produzidos durante o monitoramento 

ambiental. “Este processo de análise cos-
tuma ser bem longo, entretanto, por meio 
da cultura de organização das informa-
ções que implementamos com o Centro 
Analítico, foi possível conclui-lo de for-
ma ágil”, frisou.

A segunda etapa caracterizou-se pela 
validação das metodologias utilizadas 
para gerar todas as informações e tam-
bém do próprio conjunto de dados. “Tra-
ta-se de um momento importante, pois 
exige um olhar muito criterioso da equi-
pe de pesquisadores experientes”, definiu 
Mendes, revelando que, por fim, foram 

Ann apresentou uma linha de pesquisa que aborda o tratamento de efluentes industriais, 
visando à remoção de DQO recalcitrante e toxicidade, a partir do uso de tratamentos 
combinados

Mendes discorreu sobre a Plataforma Digital aplysIA, que suporta seu Centro Analítico 
Ambiental na busca e implementação de novas soluções em alinhamento com a evolução que 
a ciência de análise de dados tem apresentado 
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aplicados métodos estatísticos para obter 
as respostas necessárias.

O principal resultado do estudo rea-
lizado em pouco menos de um mês foi 
demonstrar aplicabilidade dos conceitos 
de ciência de dados na reavaliação dos 
estudos ambientais e a necessidade do 
olhar mais criterioso sobre o conjunto de 
informações geradas ao longo dos pro-
cessos. “Entendemos que é fundamental 
trabalhar com uma plataforma estrutu-
rada para uma análise profunda sobre as 
inúmeras informações coletadas de for-
ma integrada e dinâmica. Dessa forma, 
passamos a compreender melhor o am-
biente e otimizamos os estudos com foco 
no objetivo específico.”

Mendes destacou que a ciência de da-
dos segue em grande evolução e é cada 
vez mais utilizada em outras áreas da 
indústria, principalmente na parte admi-
nistrativa e negócios, mas também pode 
ser usada a favor de uma interpretação 
mais robusta e eficiente das informações 
ambientais que vem sendo geradas. “Es-
sas novas ferramentas permitem prever 
determinados cenários como a expan-
são de uma planta industrial, entender a 
magnitude e extensão da área de influên-
cia de um empreendimento e podem 
fornecer informações estratégicas sobre a 
relação entre o empreendimento e o am-
biente”, justificou ele.

Os conceitos apresentados já podem 
e estão sendo aplicados, já que a Plata-
forma Ambiental aplysIA encontra-se 
estruturada para atender às mais diver-
sas demandas ambientais de maneira 
ágil, tais como diagnósticos, monito-
ramento, remediação e emergências 
ambientais. “Em comparação com as 
outras áreas, onde a ciência de dados é 
aplicada, na questão ambiental ainda há 
alguns processos analógicos e isso pode 
ser um desafio. Com o tempo, eles de-
verão ser digitalizados, aumentando 
ainda mais a velocidade da entrega dos 
resultados”, concluiu Mendes.   n


