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RESUMO 

O segmento de papel e celulose é um dos mais importantes segmentos industriais 

eletrointensivos do país. As unidades industriais são intensivas tanto no uso de energia 

térmica quanto elétrica, nas diversas etapas da produção de celulose e posteriormente na 

fabricação de papel. Grande parte dessa demanda energética é suprida por combustíveis 

provenientes do próprio processo, como o licor negro e biomassa florestal, entretanto, em 

muitos casos as unidades não são autossuficientes em energia. 

A matriz energética dessa indústria se baseou, inicialmente, no suprimento através do 

óleo combustível, abundante e barato. Todavia, com as crises de petróleo e a recessão 

estabelecida no país na segunda metade da década de 70, ocorreram rápidas e significativas 

mudanças, motivadas pelo incentivo do uso do licor negro em caldeiras de recuperação 

química. O gás natural, com a exploração das bacias de Santos e Campos, bem como com a 

construção do Gasoduto Brasil-Bolívia, também se tornou uma boa opção energética para a 

substituição do óleo combustível. 

Nesse trabalho buscou-se analisar as possíveis trajetórias da matriz energética da 

indústria de papel e celulose brasileira, no horizonte de curto e médio prazo, assim como 

identificar os fatores de transformação no histórico da matriz e definir tendências para o 

mercado de combustíveis e para o desenvolvimento tecnológico associado ao uso dos 

produtos energéticos no setor. 

As principais mudanças na participação dos insumos energéticos dessa indústria se 

deveram não somente pela relação de preço, mas também associadas às políticas setoriais, 

como o incentivo à autoprodução de energia e aproveitamento de subprodutos para diminuir a 

dependência externa de combustíveis e energia elétrica. Investimentos no aumento de 

eficiência dos processos e a adoção de tecnologias avançadas na geração de energia levarão à 

menor dependência externa de combustíveis e energia elétrica. 

A elevação dos preços dos combustíveis fósseis, associada à formação pouco 

transparente do preço em mercados verticalizados, tem proporcionado um incentivo à 

ampliação do uso de biomassa na matriz energética. Além disso, diante das incertezas sobre a 

demanda futura de celulose, a competitividade da indústria de papel e celulose estará 

vinculada à diversidade nos produtos gerados, aplicando o conceito de biorrefinarias florestais 

e realizando os múltiplos aproveitamentos da biomassa em rotas tecnológicas distintas. 

 

Palavras-chave: Energia; Matriz energética; Papel e Celulose; 

  



 

 

ABSTRACT  

Pulp and Paper is one of the most important energy intensity industries in Brazil. 

Industrial units are intensive in both use of thermal and electrical energy, in many processes 

during pulp and papermaking manufacturing. Much of this energy demand is supplied by fuel 

from process itself, such as black liquor and forest biomass; however, in many cases units are 

not self-sufficient in electricity. 

Initially, Pulp and Paper energy matrix was based on fuel oil supply, abundant and 

cheap. However, with oil crisis and Brazilian recession established in the second half of 70s, 

there were fast and significant changes, motivated by incentives of black liquor utilization in 

chemical recovery boilers. Natural gas, explored in Santos and Campos Basins, and also with 

the construction of Bolivia-Brazil gas pipeline, has become a good energy option for 

replacement of fuel oil supply. 

In this paper we have analyzed possible trajectories for Brazilian Pulp and Paper 

energy matrix, in a short and medium term, even as identified changing factors in matrix 

historical data and defined trends for fuel market and technological development associated 

with energy usage. 

Main changes in Pulp and Paper energy inputs share were explained not only by the 

price ratio, but also to sectorial policies, as self-generation incentives and utilization of by-

products to reduce dependence of external supply of fuel and electricity. Investments to 

increase process efficiency and adoption of advanced technologies in power generation will 

lead to less dependence on external supply. 

Rising fossil fuel prices, associated with anon-transparent price formation in vertical 

markets, has motivated an increase of biomass use in energy matrix. Moreover, given the 

uncertainty about pulp future demand and prices, Pulp and Paper competitiveness is related to 

products diversity, by applying forest biorefineries concept and performing biomass multiple 

utilizations in different technological routes. 

 

Keywords: Energy; Energy Matrix; Pulp and Paper 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria de papel e celulose apresentou, em 2011, o montante brasileiro de 

aproximadamente US$8 bilhões, representando cerca de2% do PIB industrial. Por outro lado, 

quando avaliamos o consumo final energético do segmento pelo PIB, a indústria se mostra na 

primeira posição com aproximadamente 1.300 tep/10³ US$. Isto demonstra a importância da 

energia para esta indústria e o quanto a competitividade deste segmento está associado à boa 

gestão dos insumos energéticos. 

As unidades industriais são intensivas no uso de energia térmica e elétrica, e os 

principais consumos estão ligados aos processos de polpação, concentração do licor negro, 

secagem da celulose, e recuperação de reagentes químicos empregados na digestão da 

madeira. Grande parte dessa demanda energética é suprida por combustíveis provenientes do 

próprio processo como o licor negro e biomassa florestal (resíduos ou até mesmo uma parcela 

da própria matéria prima). Entretanto, a análise de dados agregados da autoprodução e 

consumo de eletricidade dessa indústria indica a necessidade de complementação através de 

energia da rede (Sistema Interligado Nacional), o que a expõe às recorrentes instabilidades de 

preço.   

Inicialmente, essa indústria se baseou na importação de matéria prima (celulose) de 

boa qualidade e no suprimento energético com o óleo combustível, abundante e barato. 

Todavia, com as crises de petróleo e a recessão estabelecida no país na segunda metade da 

década de 70, o governo criou fortes incentivos voltados à autossuficiência de celulose através 

de programas florestais, assim como na substituição do óleo combustível. As mudanças na 

matriz foram rápidas e significativas, com o licor negro ampliando rapidamente sua 

participação nos insumos energéticos através de sua utilização nas caldeiras de recuperação 

química. O gás natural, descoberto nas bacias de Santos e Campos, relativamente próximos às 

unidades produtivas de papel e celulose,trouxe boas perspectivas, mas foi com a construção 

do Gasoduto Brasil-Bolívia que o uso desse produto energético se disseminou no setor 

industrial e ampliou sua participação na matriz. 

Mesmo com participações relativamente pequenas na matriz, o óleo combustível e o 

gás natural são atualmente os energéticos com maior representatividade nos custos variáveis 
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dessa indústria (excluindo-se o dispêndio com a madeira), devido fundamentalmente à 

elevação dos preços de petróleo. Por outro lado, a expertise dessa indústria com cultivos 

florestais, motivada pelo alto custo desses energéticos, poderá introduzir uma tendência de 

migração dessa parcela fóssil da matriz para o um maior uso de biomassa. Em busca da 

autossuficiência, segurança energética e estabilidade de preços, o setor poderá observar 

atrativamente sua participação em empreendimentos de geração, seja de forma exclusiva ou 

até mesmo por intermédio de implantação compartilhada, diminuindo sua dependência da 

rede de distribuição e/ou contratos bilaterais no mercado livre de energia, muitas vezes 

instável como observamos no momento atual. 

O Balanço Energético Nacional (EPE, 2012) apresenta a contabilização relativa à 

oferta e ao consumo de energia no país, bem como dos processos de conversão de produtos 

energéticos, reunindo uma série histórica de 41 anos de dados (1970 a 2011), muito 

importante para os estudos relacionados ao planejamento energético nacional, assim como 

instrumento de pesquisa indispensável para estudos setoriais. A metodologia consiste na 

avaliação dos dados agregados da Matriz Energética do segmento de papel e celulose, em 

âmbito nacional e contemplando o histórico presente no EPE (2012). Foram também 

utilizados documentos setoriais como o Plano de Desenvolvimento Energético, do Ministério 

de Minas e Energia, bibliografias associadas aos avanços e tendências tecnológicas para o 

setor, assim como materiais prospectivos acerca dos mercados dos principais combustíveis. 

Com base no exposto, o objetivo principal deste trabalho é analisar as possíveis 

trajetórias da Matriz Energética da indústria de papel e celulose brasileira, no horizonte dos 

próximos 10 anos, visando à redução de custos dos insumos energéticos, segurança e menor 

impacto ambiental no abastecimento. São objetivos secundários: a identificação 

(caracterização) dos fatores de transformação no histórico da matriz e a definição de 

tendências (perspectivas) para o mercado de combustíveis e para o desenvolvimento 

tecnológico associado ao uso dos produtos energéticos no setor. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PAPEL E CELULOSE 

Neste capítulo será apresentada a contextualização histórica e econômica do setor de 

papel e celulose brasileiro, as vantagens competitivas desta indústria de base florestal, assim 

como a caracterização do processo de produção de celulose e papel através da digestão 

química (processo Kraft). Com base em bibliografia da área, serão descritas as etapas do 

processo e detalhadas os principais consumos e fontes energéticas utilizadas nesta indústria. 

2.2 ANÁLISE DA MATRIZ ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

Este capítulo trará uma breve análise da matriz energética brasileira, do setor 

industrial e aprofundada na matriz energética do segmento de papel e celulose.  

A partir de histórico de informações (1970 a 2010) acerca da produção nacional de 

papel e celulose (Bracelpa), e do consumo final energético deste mesmo segmento (Balanço 

Energético Nacional – BEN 2012, ano base 2011), será avaliada a evolução da participação 

dos energéticos na matriz, assim como a intensidade e eficiência energética dos processos de 

transformação e consumo de energia, identificando as decisões quanto ao uso das principais 

fontes, e também possíveis mudanças de caráter tecnológico. 

Também será realizada uma breve avaliação das indústrias de papel e celulose de 

outros países para identificar características intrínsecas à indústria, assim como as 

características da matriz em função dos recursos energéticos disponíveis nestes países, e dos 

mercados de combustíveis. Guias técnicos e bases de dados nacionais de energia destes países 

compõem as referências consultadas. 

Ainda neste capítulo serão avaliados os aspectos da eficiência energética da indústria 

através de bibliografia nacional e estudos internacionais de benchmarking no setor de papel e 

celulose. 
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2.3 PERSPECTIVAS PARA A MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR DE PAPEL E 

CELULOSE 

Para a definição de perspectivas da matriz foram descritos as estruturas de mercado 

dos principais combustíveis, assim como utilizadas bibliografias diversas associadas aos 

temas conservação de energia e tendências tecnológicas. 

Também foi utilizado o Plano Decenal de Energia – PDE 2021, outro importante 

instrumento de planejamento da expansão eletroenergética do país. Nesse documento está a 

visão do Ministério de Minas e Energia por intermédio da Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE acerca da expansão da oferta e demanda de diversos energéticos no país. Apoiadas neste 

ponto de vista serão indicadas as principais tendências da expansão da oferta de energia 

elétrica e combustíveis fazendo um paralelo com as necessidades energéticas e oportunidades 

de autoprodução de energia para a indústria de papel e celulose. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PAPEL E CELULOSE 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

A indústria de Papel surgiu no país no final do século XIX, associada às necessidades 

das empresas gráficas, de tipografia e embalagens. O seu desenvolvimento inicial foi pautado 

em sucessiva substituição das importações pela integração produtiva. Nas primeiras décadas 

do século XX, foram instaladas mais de 20 máquinas de papel, ao mesmo tempo em que 

surgiram empresas que se tornariam tradicionais nesse ramo, como a Klabin e a 

Melhoramentos. 

Até a década de 50, praticamente toda a celulose era importada por fatores positivos 

como a isenção de impostos e a excelente qualidade do produto trazido do exterior, mas 

também por obstáculos como a falta de matéria prima adequada (processo baseado nas 

espécies florestais do hemisfério Norte), a elevada necessidade de capital para implantação da 

fábrica de celulose, a falta de capacitação técnica voltada à engenharia de processos, entre 

outros. 

Esse panorama começou a mudar quando as políticas públicas por intermédio do 

Plano de Metas do governo Kubitschek começaram a equacionar as questões centrais para o 

desenvolvimento da indústria de papel e celulose, e, por outro lado, as pesquisas por novas 

fontes de fibras começaram a apresentar resultados interessantes. O Plano objetivava a 

autossuficiência na produção de celulose e nesse sentido, ampliara a proteção tarifária à 

produção local, criara mecanismos de financiamento ao investimento em conjunto com o 

BNDES
1
, e ampliara a oferta de infraestrutura em energia e transportes. 

O pioneirismo da Companhia Suzano com a Papel Simão, tradicionais fabricantes, 

junto ao BNDES no desenvolvimento de processo produtivo de celulose com base na digestão 

com sulfato e a utilização de eucalipto, trouxe novos horizontes à produção de celulose de 

fibra curta no país.  

                                                 

1
 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
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Entre 1960 e 1970, foram criados institutos de pesquisa (ex. Instituto de Pesquisas 

Florestais - IPEF/ESALQ), o governo atualizou o código florestal, foi criado o Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF e juntamente com o Conselho de 

Administração do BNDES, regulamenta e fixa novos parâmetros para apoiar o setor de papel 

e celulose. O foco passa a ser o aumento da competitividade, através da modernização do 

parque fabril e também do aumento da escala produtiva, além de forte estímulo ao 

reflorestamento e autossuprimento de madeira. 

Durante a década de 70, por intermédio do 2º Plano Nacional de Desenvolvimento e 

do 1º Plano Nacional de Papel e Celulose, reforçaram-se os objetivos de autossuprimento de 

celulose, através da priorização do financiamento público, e do incentivo fiscal ao 

desenvolvimento tecnológico e florestal. Esse esforço permitiu que a produção interna de 

celulose dobrasse nesse período. 

A primeira metade dos anos 80 foi marcada pelo ingresso do país em um período de 

crise econômica, e a retração do mercado interno paralisa a expansão da capacidade produtiva 

do setor. Nesse momento, observou-se forte iniciativa à exportação com a finalidade de 

favorecer a balança comercial e conter o avanço da dívida externa, e o governo passa a 

estimular projetos de otimização da matriz energética das empresas, fortemente ancoradas na 

utilização de fontes oriundas do petróleo, como o óleo combustível. Além disso, restringiu-se 

a destinação de verbas aos centros de pesquisa e iniciou-se a desmobilização da participação e 

controle acionário do BNDESPAR no setor. 

A expansão foi retomada somente com o lançamento, em 1986, do 2º Plano Nacional 

de Papel e Celulose, em um momento de maior capitalização das empresas e em que o 

mercado internacional mostrou-se favorável. Com a maior preocupação às exigências do 

mercado externo, o plano centra-se no aumento de capacidade produtiva com forte 

preocupação e responsabilidade ambiental. Foram introduzidos sistemas mais eficientes de 

controle de processos e de tratamento de efluentes conduzindo a um menor impacto ambiental 

das unidades produtivas. 

No início da década de 90, por intermédio da associação da Companhia Suzano, 

Companhia Vale do Rio Doce, BNDES Participações e International Finance Corporation, 
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viabilizou-se o projeto de uma fábrica de celulose de fibra curta de eucalipto, com capacidade 

de 500 mil toneladas/ano de celulose e 250 mil toneladas/ano de papel. 

Desde então, o setor passou por um período de estagnação na sua capacidade 

produtiva e ampliação da participação do BNDES na composição acionária das empresas. 

Fusões e aquisições se acentuaram com o intuito de aumentar a competitividade das empresas, 

e com as elevações do preço da madeira nos países nórdicos,a competitividade da celulose 

nacional se fortalece, dando respaldo aos recentes “mega projetos” desenvolvidos pela 

J&FHolding – Eldorado Brasil e a unidade Imperatriz da Suzano Papel e Celulose S.A. 

3.2 PERFIL ECONÔMICO E VANTAGENS COMPETITIVAS 

3.2.1 Mercado mundial e nacional 

A indústria de celulose se caracteriza por ser altamente globalizada e apresentar 

importantes barreiras à entrada, dado o alto valor do investimento (necessidade de escala 

mínima produtiva), o longo prazo de maturação dos investimentos e a competitividade por 

terras. Já a indústria de papel está intimamente ligada às regiões de consumo, em razão, 

principalmente, da complexidade da cadeia de distribuição e da baixa densidade ou valor 

agregado dos produtos finais encarecendo o frete para longas distâncias. 

De 1970 até o ano de 2000, a produção de papel e celulose cresceu 

significativamente, 5,6% e 7,5% ao ano, respectivamente, entretanto, nos últimos dois anos a 

produção apresentou-se estável. 

 

Gráfico 1 - Evolução da produção anual (P, milhões de toneladas/ano) de papel e celulose no 

Brasil 
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Segundo a Associação Brasileira de Papel e Celulose (Bracelpa) em 2011, o Brasil 

ocupava a quarta posição mundial na produção de celulose e a nona posição no papel, com 

13,922 e 10,159 milhões de toneladas anuais, respectivamente. 

Tabela 1 - Produtores Mundiais de Celulose e Papel. 

Celulose Papel 

País Mil toneladas País Mil toneladas 

EUA 49.740 China 99.300 

China 19.542 EUA 75.083 

Canadá 18.308 Japão 26.627 

Brasil 13.922 Alemanha 22.698 

Suécia 11.859 Canadá 12.112 

Finlândia 10.363 Coréia do Sul 11.492 

Japão 9.020 Finlândia 11.329 

Rússia 7.453 Suécia 11.298 

Indonésia 6.805 Brasil 10.159 

Chile 4.876 Indonésia 10.035 

Índia 3.999 Índia 9.655 

Alemanha 2.725 Itália 9.130 

Demais 25.215 Demais 89.959 

Total Mundo 183.827 Total Mundo 398.877 

Fonte: BRACELPA (2013b) 

No Brasil, a estrutura produtiva é concentrada, com poucos grupos respondendo por 

grande parte da produção. Entretanto, como grande parte da celulose é voltada ao mercado 

internacional, amenizam-se os efeitos dessa característica devido à concorrência global. 

Atualmente, cerca de 75% da produção se concentra nas cinco maiores empresas: Fibria, 

Suzano Papel e Celulose, Klabin, Cenibra e International Paper do Brasil. 

O país apresentou nos últimos anos um crescimento anual médio de 3,4% no 

consumo de papel, índice relativamente baixo até mesmo se comparado com demais países 

emergentes e principalmente a China que apresentou crescimento acima de 9% ao ano. As 

taxas de crescimento no consumo per capita no país também se mostraram bastante reduzidas 

(2,2%), quando comparadas aos países emergentes, os quais apresentaram uma taxa média de 
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3,1%ao ano e a China, novamente se destacando com um crescimento de 8,7%ao ano. Apesar 

do forte crescimento chinês e da retração anual apresentada por alguns países como os 

Estados Unidos, Canadá, e países europeus, o consumo per capita nos países com mercados 

maduros é substancialmente superior. 

 

Gráfico 2 - Consumo per capita de papel no Brasil e principais mercados, em kg/(hab.ano) 

Fonte: RISI e World Bank apud (VIDAL; HORA, 2012) 

Em consonância com o pequeno aumento do consumo brasileiro, foram poucos os 

projetos de expansão da capacidade nacional de produção de papel nos últimos anos, 

merecendo destaque para a linha de papel cartão da Klabin com 420 mil t/ano e a linha da 

International Paper integrada à planta de celulose da Fibria em Três Lagoas, com capacidade 

instalada de 200 mil t/ano. 

As exportações brasileiras, em 2011, somaram 7,2 bilhões de dólares e geraram um 

saldo favorável na balança comercial de 5,1 bilhões de dólares, com destaque para a China 

que responde por 26% das exportações de celulose. A Europa e América do Norte também 

são destinos importantes para a celulose brasileira, representando 65% das exportações. Pelo 

lado do papel a América Latina é o destaque com quase 60% do total das exportações 

(SECEX). 

Segundo a Bracelpa (2013 b), o setor conta com 220 empresas com atividade em 540 

municípios, localizados em 18 estados. Há 2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para 
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fins industriais, e 2,9 milhões de hectares de florestas preservadas. Os investimentos nos 

últimos 10 anos foram da ordem de 12 bilhões de dólares e a indústria emprega cerca de 128 

mil funcionários diretos (indústria: 77 mil, florestas: 51 mil) e 575 mil empregos indiretos. 

3.2.2 Vantagens competitivas 

As condições edafoclimáticas (solo e clima) do país, assim como um setor privado 

organizado e com constantes avanços tecnológicos nas áreas de genética, biotecnologia e 

manejo florestal proporcionaram um expressivo aumento da produtividade florestal nos 

últimos anos. Observam-se, nos últimos 30 anos, um salto de produtividade da ordem de 83% 

na cultura do eucalipto e de 100% na cultura do pinus, com rendimentos anuais de 44 e 38 

m³/(ha.ano), respectivamente. 

Tabela 2 - Evolução da produtividade média de madeira para celulose. 

Tipo 1980 2011 Crescimento (%) 

Eucalipto 24 44 83% 

Pinus 19 38 100% 

Fonte: BRACELPA (2013b) 

Sob outra ótica, devido ao alto incremento anual, podemos observar esta 

competitividade através do tempo de corte das florestas. No Brasil, para espécies florestais de 

fibra curta, este tempo pode ser a metade se comparado a outros países europeus como 

Portugal e Espanha e até sete vezes menor quando comparado à média das espécies florestais 

utilizadas nos países escandinavos. 
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m³/(ha.ano) 

 

Gráfico 3 - Comparação entre países do incremento médio anual, em m³/(ha.ano) de coníferas 

e folhosas 

Fonte: ABRAF (2011)apud (VIDAL;HORA, 2012) 

Outros fatores, como o potencial produtivo das espécies florestais, ainda pouco 

explorado e a disponibilidade de terras aptas ao plantio, devem continuar promovendo 

vantagens competitivas à produção florestal brasileira ao longo dos próximos anos, 

reforçando o cenário de forte presença nas exportações de celulose.  

3.3 CONFIGURAÇÃO INDUSTRIAL TÍPICA DAUNIDADE PRODUTIVA DE PAPEL E 

CELULOSE 

Uma unidade industrial integrada (planta de papel e celulose) é aquela que apresenta 

tanto os processos de polpação como a planta fabril de papel. Algumas unidades podem 

apenas processar a polpa produzida por outras plantas e funcionar como fábricas de papel. 

A produção da polpa de celulose pode ser classificada, com base em seus processos, 

em 2 tipos: mecânico e químico, sendo que esse último se subdivide em função do pH 

empregado durante a etapa de cozimento (alcalino ou ácido). 

O método mecânico de desagregação das fibras geralmente emprega calor (na forma 

de vapor) para facilitar a trituração da madeira pela ação abrasiva de discos e impacto de 
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facas. Apresentam alto aproveitamento da madeira (cerca de 90%), entretanto, pela própria 

característica do processo, demandam elevada quantidade de energia e produzem um papel de 

fibra curta e de baixa resistência, além de maior residual de lignina (o que levará a um rápido 

escurecimento do papel). 

Por outro lado, os processos químicos são os que geram as polpas mais puras. 

Transformam em celulose cerca de 50% da madeira, enquanto a outra metade (praticamente 

lignina) é aproveitada na forma de licor negro como produto energético. Tais processos 

demandam grandes quantidades de água e apresentam impactos ambientais potencialmente 

significativos. 

Como a grande maioria das plantas do país utiliza o processo Kraft (químico 

alcalino), a Figura 1apresentaum fluxograma simplificado das operações (processos) e 

produtos, assim como uma breve descrição do mesmo. 

 

Figura 1 - Fluxograma simplificado do processo Kraft (químico alcalino) 

Fonte: adaptado de SOUZA et al. (2008) 
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Em uma planta integrada moderna, as principais etapas do processo de produção de 

celulose e papel podem ser resumidas da seguinte forma: (i) preparo da matéria prima, (ii) 

digestão – polpação, (iii) lavagem de celulose, (iv) deslignificação com oxigênio, (v) 

branqueamento da pasta de celulose, (vi) secagem da pasta, (vii) concentração do licor negro 

e queima na caldeira de recuperação, (viii) calcinação e recuperação de reagentes químicos, 

(ix) produção de papel e (x) sistemas complementares e distribuição de vapor. 

3.3.1 Preparo da matéria prima 

As árvores provenientes das áreas florestais são derrubadas, desgalhadas e então 

cortadas em toras para então serem transportadas à fábrica. Muitas vezes são retiradas as 

cascas no campo, mas também podem ser removidas na unidade fabril. Geralmente as 

empresas utilizam um pátio de estocagem para reduzir o risco de paralisações no processo 

decorrentes da falta de matéria prima. As toras são classificadas e as que não atendem às 

especificações do processo de cozimento são então direcionadas aos picadores que alimentam 

as caldeiras de biomassa.  

Em seguida, as toras são lavadas para remoção de impurezas minerais (como areia, 

argila, por exemplo) e então encaminhadas aos picadores que darão o formato de cavacos com 

dimensões uniformes e adequadas ao processo de digestão. Peneiras vibratórias fazem essa 

classificação física e os materiais não adequados ao processo são também utilizados como 

combustível nas caldeiras de biomassa. 

O consumo médio de madeira depende diretamente da seletividade e restrições 

impostas pelos processos de cozimento e branqueamento, de forma que fica em torno de 4 a 

6,6 m³ de madeira por tonelada de polpa produzida, considerando-se uma massa especifica 

média da madeira entre 0,4 e 0,6g/cm³. A quantidade de cascas varia de 12 a 15% em massa 

(PIOTTO, 2003). 

3.3.2 Digestão - polpação 

Os cavacos selecionados são encaminhados ao digestor, equipamento que trabalha 

com pressão entre 8 e 10 kgf/cm², temperaturas ao redor de 110 ºC e sob a presença do licor 
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branco, uma solução aquosa alcalina contendo reagentes como hidróxido de sódio (NaOH) e 

sulfeto de sódio (Na2S). 

A etapa de digestão – polpação é considerada uma das mais importantes e é nela que 

ocorre a separação da lignina e da celulose, transformando os cavacos de madeira em celulose 

marrom. Da reação do licor branco com a lignina e demais substâncias constituintes da 

madeira resultam a formação do licor negro. Toda essa massa é enviada a um tanque de 

descarga para separação da celulose marrom e do licor. 

A duração desse processo varia entre 30 minutos a 3 horas, podendo ser realizado em 

bateladas ou de forma contínua, sendo essa última a mais utilizada, dado a economicidade no 

processo e também devido a um melhor controle dos níveis de emissões odoríferas. 

3.3.3 Lavagem da celulose 

Essa etapa visa promover a separação do licor negro da massa de celulose que 

seguirá as etapas de branqueamento e refino. Em geral, aplica-se água em contra corrente em 

um processo de múltiplas passagens (água mais limpa introduzida no último lavador, com a 

saída desse direcionada ao equipamento anterior, e seguindo o sentido contrário ao fluxo da 

celulose). 

A eficiência dessa etapa está relacionada à menor quantidade residual de licor na 

massa, entretanto com baixo consumo de água, uma vez que maiores quantidade de água 

demandam mais energia (vapor) nos processos de concentração do licor negro.  

3.3.4 Deslignificação com oxigênio 

A deslignificação é uma etapa empregada em plantas modernas com o intuito de 

reduzir a necessidade de reagentes químicos nos processos de branqueamento e, por 

consequência, reduzir o potencial de geração de impactos ambientais. Consiste na aplicação 

de oxigênio puro em meio alcalino a uma temperatura ao redor de 100ºC e pressurizado para 

aumentar a solubilidade do oxigênio. Para manter o meio alcalino, emprega-se licor branco 

fraco à mistura. A matéria orgânica solubilizada durante essa etapa é encaminhada juntamente 

com o licor negro para o processo de recuperação química, reduzindo assim a carga de 

efluentes para o sistema de tratamento. 
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3.3.5 Branqueamento da pasta de celulose 

É a etapa de maior impacto ambiental do processo, especialmente no que tange os 

efluentes líquidos decorrentes da utilização de compostos clorados na remoção da lignina 

residual. O processo convencional é composto por vários estágios ácidos no emprego de 

dióxido de cloro, mas alternativas através de processos denominados de ECF – Elemental 

Chlorine Free e TCF – Totally Chlorine Free estão gradualmente predominando. Esse último 

emprega outros reagentes como oxigênio, peróxido de hidrogênio e ozônio menos reativos 

que o dióxido de cloro e hipoclorito de sódio, empregados no processo ECF. Dessa forma, a 

decisão das etapas a serem seguidas, assim como a escolha dos reagentes, dependerá do 

produto final desejado.  

3.3.6 Secagem da pasta 

Após a última fase do branqueamento, a celulose é encaminhada para a secadora, 

cujo arranjo físico é muito similar ao de uma máquina de papel. A massa, com umidade ao 

redor de 98%, entra por uma extremidade e passa por cilindros aquecidos a vapor, saindo em 

forma de bobina, com umidade de 5 %. 

Essa etapa está ligada intimamente a plantas de celulose para exportação que não 

possuem o processo de fabricação de papel integrado. Quando em plantas mistas, essas 

secadoras possuem proporções bastante reduzidas e são utilizadas para a produção de estoque 

regulador de celulose para emergências ou paradas programadas. 

3.3.7 Concentração do licor negro e queima na caldeira de recuperação 

O princípio da utilização do licor negro é a combustão do material orgânico presente, 

além da recuperação de grande parte dos químicos utilizados na digestão. 

Após o processo de lavagem da celulose, o licor negro é direcionado para 

evaporadores que irão aumentar a concentração de sólidos na mistura. Quanto atinge 

concentração adequada, é bombeado para os queimadores da Caldeira de Recuperação, que 

leva esse nome pela capacidade de recuperar parte dos químicos empregados na digestão. 

Nela é gerado o vapor de alta pressão (45 a 65 bar) que será direcionado aos turbogeradores 
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para a produção de energia elétrica, e como residual são gerados os compostos de sódio na 

forma de carbonato (Na2CO3). 

3.3.8 Calcinação e recuperação de reagentes químicos 

Os compostos inorgânicos resultantes da queima do licor negro, conhecidos como 

smelt, são coletados no fundo da caldeira e então dissolvidos em licor branco fraco ou água 

quente. Dessa mistura se forma o licor verde, que por sua vez segue uma sequência de etapas 

de recuperação de químicos.  

Primeiramente são encaminhados a filtros e decantadores para remoção de cinzas e 

impurezas (dregs). Em seguida, é adicionado óxido de cálcio (CaO) à mistura para reagir com 

o carbonato de sódio (Na2CO3) e formar hidróxido de sódio (NaOH) e carbonato de cálcio 

(CaCO3- lama calcária), no processo conhecido como Caustificação. Precipitada, a lama é 

direcionada aos fornos de cal para a Calcinação, onde se recupera o óxido de cálcio (CaO) 

com a liberação de CO2. Dessa forma, o hidróxido de sódio retorna ao tanque de licor branco 

e o óxido de cálcio poderá iniciar novo processo de caustificação, fechando o ciclo de 

recuperação. 

Esse processo apresenta taxas relativamente altas de recuperação de químicos e as 

reposições ocorrem através da soda cáustica e sulfato de sódio, nos tanques de licor branco, 

assim como a cal virgem e carbonato de cálcio, nos processos de Caustificação. 

3.3.9 Produção de papel 

O processo de fabricação de papel poderá ocorrer através de celulose branca pura ou 

com mistura de fibras recicladas (aparas
2
). As etapas percorridas até o produto final são 

diversas e variadas em função do produto final requerido, de tal modo que descreveremos 

apenas as etapas principais deste processo. 

                                                 

2
 Nome dado aos resíduos de papel coletados depois de usados. Estes materiais são apanhados por 

empresas especializadas, selecionados, enfardados e vendidos às fábricas de papel como matéria-

prima. 
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O preparo da massa começa com o desfibramento, o qual é seguido de eventuais 

etapas de depuração/lavagem e destintamento. O princípio dessas etapas é desagregar a massa 

de celulose, remover impurezas e tintas das aparas de tal modo que se obtenha uma massa 

homogênea que será encaminhada à máquina de papel. Etapas como engrossamento, 

branqueamento, refino e depuração fina também podem ser empregadas, visando melhorar a 

pureza e qualidade da massa. 

Antes de entrar na máquina de papel, a massa sofre diluição e adição de componentes 

que irão conferir aspectos como textura, brilho, entre outros. As seções da máquina de papel 

são basicamente quatro: (i) a caixa de entrada e primeira esteira em tela; (ii) rolos pressores; 

(iii) secagem e (iv) formação da bobina de papel. Nessas etapas ocorre a injeção homogênea 

da massa sobre a tela, passando pelos rolos de secagem até atingir 5% de umidade, quando 

então serão enroladas nas bobinas. 

Das bobinas, o material poderá seguir para rebobinamento em rolos menores ou para 

máquinas de acabamentos diversos e então para a expedição. 

3.3.10 Sistemas complementares de geração e distribuição de vapor 

Nas unidades de celulose e papel, devido à elevada necessidade de energia elétrica, a 

geração de vapor tipicamente está associada aos processos de cogeração. Os equipamentos 

como caldeira de recuperação química, caldeiras auxiliares de biomassa, óleo combustível, 

gás natural, entre outros, serão tratados no item “Sistemas de Cogeração”. 

3.4 PRINCIPAIS CONSUMOS ENERGÉTICOS DO PROCESSO 

As plantas de papel e celulose são intensivas em energia térmica e elétrica. Em geral, 

a utilização da energia está vinculada a processos de secagem (evaporação) e principalmente 

bombeamentos, sendo os processos de polpação, concentração do licor negro, secagem da 

celulose, branqueamento e recuperação de reagentes químicos, as principais etapas 

consumidoras de vapor e energia elétrica. 

Os consumos típicos de uma planta integrada de papel e celulose dependem de 

diversos fatores, como a qualidade da matéria-prima, a tecnologia empregada em todos os 

processos e até mesmo dos produtos finais desejados. 
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Segundo Francis, Towers e Browne (2002) o consumo típico de uma planta moderna 

de celulose que utiliza o processo produtivo Kraft, é segregado conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 - Consumos médios de energia térmica e elétrica nas etapas de produção de celulose. 

Etapa 
Energia Térmica 

(GJ/t) 

Eletricidade       

(kWh/t) 

Transporte cavacos 0,0 20 

Digestão 1,7 40 

Lavagem da celulose 0,0 30 

Deslignificação (com oxigênio) 0,5 75 

Branqueamento 2,3 100 

Máquina de Celulose (secagem) 2,3 141 

Concentração do licor negro 3,1 30 

Central de Geração Energia 2,3 60 

Forno de cal e Recaustificação 1,2 50 

Sistemas de Água (bombeamento) 0,0 32 

Sist. de Trat. Efluentes (aeração e 

bombeamento) 
0,0 30 

Outros 0,0 30 

Total 13,4 638 

Fonte: Francis, Towers e Browne (2002). 

Já os consumos médios para a produção de papel estão representados na Tabela 4, 

segundo benchmarking realizado em unidades canadenses no ano de 2006. 

Tabela 4 - Consumos médios de energia térmica e eletricidade para diferentes tipos de papel. 

Tipo 
Energia Térmica 

(GJ/t) 

Eletricidade      

(kWh/t) 

Máquina de Papel - papel jornal 5,36 565 

Máquina de Papel - não revestido 6,21 677 

Máquina de Papel - imprimir e 

escrever 
6,32 663 

Máquina de Papel – Kraft 9,10 1022 

Fonte: CIPEC (2006). 
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3.5 FONTES ENERGÉTICAS 

Para suprir as necessidades térmicas e elétricas do processo são utilizados diversos 

combustíveis, sendo ao longo deste item explorados os seguintes: (i) licor negro, (ii) óleo 

combustível, (iii) gás natural, e (iv) biomassa florestal. 

3.5.1 Licor negro 

Licor negro é o subproduto do processo de tratamento químico da indústria de papel 

e celulose. Consiste na mistura de compostos químicos inorgânicos utilizados na digestão, e 

vários compostos orgânicos provenientes da madeira (lignina, polissacarídeos, resinas, entre 

outros). A composição química do licor depende da espécie florestal processada (softwoods– 

madeiras macias, resinosas e hardwoods – madeiras duras, folhosas) e das condições de 

operação da etapa de polpação. 

A análise elementar do licor negro e a razão da massa de material orgânico pela 

inorgânica são importantes para determinar as propriedades físico-químicas como densidade, 

ponto de ebulição, viscosidade e poder calorífico. A razão orgânico/inorgânico de licores do 

processo Kraft encontra-se na faixa de 1,5 a 2,2 e por sua vez se relaciona com o poder 

calorífico que varia de 3.000 a 4000 kcal/kg (CARDOSO; OLIVEIRA; PASSOS 2006). 

3.5.2 Óleo combustível 

Óleo combustível, basicamente destinado à geração de energia em caldeiras e fornos 

industriais. É um dos principais derivados do petróleo e tanto as suas classificações assim 

como sua utilização dependem de características como viscosidade, teor de enxofre, teor de 

água e sedimentos, entre outras especificações regidas pela Agencia Nacional do Petróleo - 

ANP. 

O tipo de óleo combustível amplamente utilizado na indústria, devido principalmente 

ao preço, é o óleo combustível A1 (alto teor de enxofre e baixa viscosidade) e suas principais 

propriedades são poder calorífico inferior de 9.600 kcal/kg e massa específica podendo variar 

de 0,970 a 1,050 g/cm
3
. 
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3.5.3 Gás natural 

Gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves que, nas condições naturais de 

temperatura (25ºC) e pressão (1atm), permanece no estado gasoso. Trata-se de um gás 

inodoro e incolor, não tóxico e menos denso que o ar. 

A utilização do gás natural como insumo energético apresenta vantagens ambientais 

se comparado com outras fontes fósseis, como baixa presença de contaminantes, menor 

emissão de CO2 por unidade de energia gerada, pequena exigência de tratamento dos gases de 

combustão, não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis, 

entre outros. 

O metano (CH4) é o principal componente do gás natural e na indústria é utilizado 

como combustível para fornecimento de calor, como matéria prima nos setores químicos, 

petroquímico e de fertilizantes, como redutor siderúrgico e geração de eletricidade. 

Tabela 5 - Especificação do gás natural. 

Característica Valores Unidade 

Poder calorífico superior 35.000 a 43.000 kJ/m³ 

Índice de Wobbe 46.500 a 53.500 kJ/m³ 

Metano, min. 85 % mol. 

Etano, máx. 12 % mol. 

Propano, máx. 6 % mol. 

Butanos e gases mais pesados, máx. 3 % mol. 

Oxigênio, máx. 0,5 % mol. 

Inertes (N2+CO2), máx. 6 % mol. 

CO2, máx. 3 % mol. 

Enxofre Total, máx. 70 mg/m3 

Gás Sulfídrico (H2S), máx. 10 mg/m3 

Ponto de orvalho de água a 1atm, máx. -45 ºC 

Fonte: ANP 



21 

3.5.4 Biomassa florestal 

Biomassa florestal, além de estar destinada ao processo industrial de polpação, uma 

parcela das florestas pode ser cultivada para fins energéticos. Os cavacos de madeira, assim 

como os resíduos florestais da colheita (cascas e galhos), podem ser utilizados para alimentar 

caldeiras de biomassa na produção de vapor e energia elétrica. 

As principais características avaliadas na utilização desses materiais são as 

especificações físicas (granulométricas) e umidade. Esses influenciarão diretamente na 

eficiência de combustão e aproveitamento energético (poder calorífico útil), uma vez que a 

composição elementar das espécies florestais apresenta pequena variação a ponto de afetar a 

quantidade energética dos materiais. Por outro lado, quanto maior a quantidade de água 

presente no combustível, menor será a disponibilização de calor útil. Jenkins (1990) indica 

poder calorífico inferior de 20,0 e 19,4 MJ/kg para pinus e eucalipto, respectivamente, e em 

base seca.  

3.6 SISTEMAS DE COGERAÇÃO 

Os sistemas de geração de energia de uma fábrica de celulose são baseados no ciclo 

Rankine que fundamentalmente emprega a queima de combustíveis para a produção de vapor. 

Esse por sua vez poderá, inicialmente, gerar energia elétrica em turbogeradores que admitem 

vapor de elevado estado energético (alta pressão e temperatura) e posteriormente ser 

aproveitado nos diversos processos fabris por intermédio de trocas térmicas. Tais sistemas de 

geração combinada de calor e eletricidade, ou sistemas de cogeração, fornecem níveis maiores 

de energia por unidade de combustível consumida quando comparado aos sistemas que 

produzem apenas eletricidade. 

Tradicionalmente as unidades industriais de papel e celulose geram o vapor 

necessário por intermédio de caldeiras de recuperação química, caldeiras a óleo combustível 

ou gás natural e caldeiras auxiliares a biomassa. 

As caldeiras de recuperação química possuem a dupla função de recuperar parte dos 

químicos (principalmente sais de sódio) empregados no processo de digestão da madeira e 

gerar vapor. O licor negro apresenta alto teor de orgânicos e em determinada umidade é 
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direcionado às caldeiras de recuperação para queima. As caldeiras de óleo combustível, gás 

natural e biomassa, têm a função de gerar a necessidade complementar de vapor requerida 

pelos processos industriais.  

Em geral, a maior parte do vapor é direcionada para turbogeradores para gerar 

energia elétrica e posteriormente destinada às trocas térmicas no processo fabril. Dependendo 

da tecnologia de cogeração adotada (tipos de turbinas, pressão e temperatura de operação dos 

equipamentos, entre outros) nas plantas de celulose e papel, além da eficiência nas linhas 

produtivas, as unidades integradas poderão ser ou não autossuficientes em eletricidade. 

3.6.1 Caldeiras 

3.6.1.1 Caldeira de recuperação química 

Devido às características do licor negro como alto teor de material orgânico e 

químicos inorgânicos, portanto, com elevado potencial poluidor, as principais funções da 

caldeira de recuperação química são: (i) recuperar parte dos químicos utilizados no processo 

de digestão (daí a nomenclatura de caldeira de recuperação química); (ii) gerar vapor através 

da queima da parte orgânica do licor; (iii) reduzir o potencial de poluição do licor negro. 

Com a sucessão da queima, a parte inorgânica se funde em sais compostos 

basicamente em sulfeto de sódio (Na2S) e carbonato de sódio (Na2CO3) que serão 

direcionados à etapa de caustificação. Já a parcela orgânica, com a combustão, produzirá 

gases capazes de gerar vapor em alta pressão nas tubulações da caldeira, geralmente 

aquatubular. 

As caldeiras de recuperação química são similares às convencionais, podendo ser 

dividida em duas principais regiões: a região da queima (fornalha) onde ocorre a injeção de 

licor negro pulverizado e ar de combustão, e a região de transferência de calor dos gases da 

combustão para a água do interior dos tubos. 

A eficiência desse equipamento está relacionada ao percentual de recuperação da 

parcela inorgânica do licor, medida através da relação de redução do enxofre. Em caldeiras 

modernas esses valores estão ao redor de 95 a 97% e dependem basicamente do tamanho das 

gotas produzidas nas lanças de licor e a distribuição do ar de combustão.  
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3.6.1.2 Caldeiras a óleo combustível e gás natural 

A concepção dessas caldeiras é muito parecida e compreende uma região de queima 

e uma região da troca de calor. Diferem no que tange o sistema de alimentação do 

combustível, ou seja, apresentam bicos injetores específicos, além das caldeiras a óleo 

requererem sistemas de armazenamento e preparo antecedente à queima. 

Muitas caldeiras foram convertidas de óleo combustível para gás natural, motivadas 

pelos aspectos, financeiros, ambientais e relacionados à manutenção. As eficiências tendem a 

ser parecidas, mas considerando o menor efeito poluidor e menor manutenção, muitas 

caldeiras operam com gás natural. 

Além disso, essas caldeiras geralmente produzem vapor em pressões semelhantes 

àquela empregada nas caldeiras de recuperação química de forma a aproveitarem tubulações 

de alta pressão e até mesmo compor a capacidade de geração dos turbogeradores. 

3.6.1.3 Caldeira a biomassa 

A queima de biomassa em caldeiras é uma tecnologia de conversão energética 

utilizada há muito tempo, sendo amplamente dominada. Esses equipamentos tradicionalmente 

fazem uso de grelhas que podem ser fixas e móveis, sobre a qual a biomassa é queimada. Os 

principais fatores de desempenho e dimensionamento estão relacionados à característica da 

biomassa, como granulometria, densidade e umidade. 

Tecnologias mais modernas como o leito fluidizado (circulante ou borbulhante) já 

vem sendo empregadas em algumas unidades fabris. As principais vantagens estão na 

utilização de ampla gama de combustíveis e no menor índice de emissões atmosféricas de 

poluentes, especialmente óxidos de nitrogênio (NOx).  

Em países com alta expressividade e tecnologia de ponta na produção de papel e 

celulose, como os Estados Unidos, Canadá e Finlândia, a utilização de caldeiras de leito 

fluidizado é bastante difundida, empregando até mesmo o licor negro em concentrações de 

sólidos superiores às caldeiras de recuperação química tradicionais, sendo bastante eficientes 

e ambientalmente favoráveis. No Brasil começam a surgir projetos que contemplam esta 

tecnologia e essa deve ser a tendência em virtude dos benefícios apresentados. 
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3.6.2 Turbogeradores 

De maneira geral são empregadas duas tecnologias na geração de eletricidade a partir 

da geração de vapor, determinadas pelo tipo de turbina que utilizam: turbina de contrapressão 

e turbina de extração-condensação. A principal diferença entre as tecnologias é que na 

Contrapressão, a geração de eletricidade está diretamente relacionada ao consumo de vapor no 

processo fabril, pois expande todo o vapor até a pressão necessária para suprir os usos 

industriais, enquanto que a tecnologia de extração-condensação possui uma maior 

flexibilidade em relação às demandas do processo. 

Com relação às eficiências, a turbina de condensação apresenta uma eficiência 

ligeiramente menor que a turbina de contrapressão para o mesmo porte, pois uma pequena 

parcela do vapor se condensa no último estágio da turbina prejudicando o rendimento 

termodinâmico. A eficiência nominal de uma turbina moderna fica em torno de 85%, podendo 

variar com o porte e pressão. 

3.7 ASPECTOS AMBIENTAIS 

O setor de papel e celulose sempre esteve preocupado com a redução do elevado 

potencial de impacto ambiental da atividade, entretanto, à medida que se torna mais relevante 

à parcela de exportações, aumenta-se consideravelmente o emprego de medidas como 

conservação de energia, de tecnologias avançadas de controle de emissões atmosféricas e 

também ao tratamento de efluentes. 

3.7.1 Consumo de água 

O consumo de água varia de uma fábrica para outra e também com a tecnologia 

empregada. Nos anos 70, utilizavam-se cerca de 100 m³ de água para cada tonelada produzida 

de celulose, todavia, ao longo dos anos o gerenciamento dos processos e fechamento dos 

circuitos para o reaproveitamento da água circulante, permitiu que esse valor atingisse o 

patamar de 35 m³/tonelada de celulose. O aumento da recirculação interna e da eficiência dos 

equipamentos de lavagem e dos processos de reciclagem de filtrados alcalinos reduziu 

significativamente o consumo de água e por consequência a geração de efluentes, mas por 
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outro lado o maior volume recirculado tem causado maiores demandas por manutenções 

devido ao aumento das incrustações e depósitos de substâncias. 

Em estudo conduzido pela ABTCP, foram levantados dados sobre consumo 

específico de água para a produção de papel e para a produção de celulose em 28 fábricas. Os 

resultados apresentam elevada dispersão, com unidades consumindo entre 3,4 até 91,3 m³/t de 

papel. Fatores como o tipo de papel produzido são em parte responsáveis pela elevada 

variação, entretanto a economia de escala torna os investimentos para o reaproveitamento de 

água mais atrativos nas unidades de maior porte. Pelo lado da celulose, as variações foram de 

22,8 a 119,8 m³/tsa, tendo a média situada em 40,5 m³/tsa. Considerando a faixa de 40 a 55 

m³/tsa, apontada como as melhores práticas para unidades com o processo Kraft, a média 

obtida apresenta-se bem situada (BACHMANN, 2009). 

3.7.2 Insumos químicos 

O processo produtivo faz uso de uma série de insumos químicos e aditivos, sendo 

que muitos deles apresentam elevado potencial de danos à saúde e ambiente. Dentre os 

insumos utilizados, podemos citar os compostos derivados de cloro, enxofre, soda cáustica, e 

com relação aos aditivos, temos os detergentes, antiespumantes, corantes, entre outros. 

Tabela 6 - Faixas típicas de geração de efluentes líquidos nas principais etapas da produção de 

celulose e papel. 

Insumo 
Consumo (kg/t) 

Polpa kraft não branqueada 

Consumo (kg/t) 

Polpa kraft branqueada 

NaOH 10 a 20 25 a 50 

O2  5 a 25 

NaClO3  20 a 50 

EDTA  0 a 4 

SO2  2 a 10 

H2O2  2 a 30 

O3  0 a 5 

MgSO4  0 a 3 

CaO 5 - 10 5 a 10 

Nota: tsa – tonelada seca ao ar (~5% umidade) 

Fonte: IPPC (2000) 
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O transporte, armazenamento e manuseio desses produtos envolvem riscos de 

explosão, intoxicação e até mesmo, problemas de relacionamento com a comunidade ao 

entorno devido às emissões odoríferas. 

3.7.3 Efluentes líquidos 

Nos efluentes de uma planta de papel e celulose são encontradas muitas substâncias 

químicas com potencial de causar impacto ambiental, podendo citar os compostos 

organoclorados, metais pesados e resinas. 

Tabela 7 - Faixas típicas de geração de efluentes líquidos nas principais etapas da produção de 

celulose e papel. 

Operação 
Volume Gerado 

(m³/tsa) 

Concentração do Efluente 

(kg DBO/tsa) 

Beneficiamento da madeira 1,3 - 6,0 0,1 - 5,0 

Cozimento 1,2 - 2,0 0,8 - 1,2 

Lavagem e depuração 3,0 - 7,0 5,0 - 8,0 

Branqueamento 15,0 - 30,0 3,0 - 5,0 

Secagem da celulose 4,0 - 7,0 0,5 - 2,0 

Evaporação de licor negro 0,5 - 2,0 0,2 - 1,0 

Caldeira de recuperação 1,0 - 2,0 0,5 - 1,0 

Caustificação 1,0 - 2,0 2,0 - 4,0 

Forno de Cal 1,0 - 2,0 0,5 - 1,0 

Nota: tsa – tonelada seca ao ar (~5% umidade) 

Fonte: Lima (2007) 

Os impactos também são diversos como alterações de pH, turbidez e até mesmo acúmulo de 

metais pesados nos organismos. 

3.7.4 Resíduos sólidos 

No processo de fabricação Kraft os principais resíduos sólidos gerados são: (i) grits, 

gerados no processo de apagamento da cal para produção de licor branco (soda caustica); (ii) 

dregs, gerados na clarificação do licor verde (carbonato de sódio + sulfeto de sódio); (iii) 

lama de cal, gerada nos filtros de lama de cal (carbonato de cálcio); (iv) casca, finos e 

serragem oriundas do pátio de madeira e picadores; (v) rejeito oriundo da digestão da 
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madeira; (vi) cinzas, provenientes dos precipitadores das caldeiras de biomassa e fornos de 

cal; e (vii) lodo da estação de tratamento de efluentes. 

Tabela 8 - Valores médios de geração de resíduos (inorgânicos e orgânicos). 

Tipo/Parâmetro 
Resíduos Inorgânicos 

(kg/tsa) 

Resíduos Orgânicos 

(kg/tsa) 

Não Branqueada 30 a 60 20 a 60 

Branqueada 40 a 70 30 a 60 

Fonte: Lima (2007) 

3.7.5 Emissões Atmosféricas 

Os principais poluentes atmosféricos incluem os materiais particulados, dióxido de 

enxofre, enxofre reduzido, além do grupo das dioxinas e furanos – aromáticos clorados. O 

grau do impacto potencial dependerá do tipo de processo utilizado, assim como dos 

mecanismos de controle. A maioria dos gases produzidos tem elevado potencial de causar 

danos à saúde, e os principais equipamentos associados às emissões são: (i) caldeira de 

recuperação química: apresenta altas emissões potenciais de SOx, particulados; (ii) forno de 

cal: geralmente queima óleo ou outro combustível fóssil, com alto potencial de emissão de 

material particulado e outras substâncias; (iii) caldeiras a óleo combustível: assim como nas 

caldeiras de recuperação química, devem utilizar controles adequados na queima e para 

mitigar as emissões de monóxido de carbono, óxidos de enxofre (SOx) e material particulado 

para a atmosfera; (iv) caldeiras a gás: atenção especial para o controle das emissões de óxidos 

de nitrogênio (NOx), oxidantes fotoquímicos precursores do ozônio troposférico; e (v) 

digestor, evaporadores e equipamentos de processo: apresentam emissões fugitivas de 

compostos de enxofre reduzido (ETR), de odor desagradável. Todas essas substâncias podem 

causar doenças ocupacionais e/ou contaminação ambiental e, de acordo com as necessidades, 

devem ser controladas por sistemas de tratamento de gases não condensáveis. 

Os principais equipamentos utilizados no controle de emissões atmosféricas são: 

ciclones, lavadores de gases, precipitadores eletrostáticos, filtros tipo “Bag” que, em geral, 

controlam particulados. Para o controle das emissões de óxidos de nitrogênio, são empregados 

métodos preventivos ou também chamados de pré-combustão com princípio associado ao 

controle da queima ou, então, métodos de injeção de amônia promovendo redução de NOx até 
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N2. Para controle das emissões fugitivas, pode-se empregar o tratamento de gases não 

condensáveis. 

Segundo o anexo VII da Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 2006, 

no qual são definidos os limites de emissão de poluentes atmosféricos provenientes do 

processo de fabricação de papel e celulose, ficam determinados conforme Tabela 9: 

Tabela 9 - Valores médios de geração de resíduos (inorgânicos e orgânicos). 

Equipamento 

Material 

Particulado - 

MP 

Enxofre 

Reduzido 

Total - ERT 

SOx NOx 

Cadeira de 

Recuperação  
100 15 100 470 

Tanque de Dissolução 0,1 kg/tSS 0,008 kg/tSS N.A. N.A. 

Forno de Cal 100 30 N.A. 470 

Nota1: os resultados devem ser expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base seca e 

corrigidos a 8% de oxigênio, com exceção dos limites estabelecidos para o tanque de dissolução. 

Nota 2: tSS - toneladas de sólidos secos. 

Fonte: CONAMA (2006) 
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4 ANÁLISE DA MATRIZ ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA DE PAPEL E 

CELULOSE 

Ao longo deste capítulo será apresentado um breve panorama da matriz energética 

brasileira e da indústria nacional, e uma análise detalhada do histórico da matriz do segmento 

de papel e celulose. Será também realizada uma análise da matriz energética do segmento de 

papel e celulose de outros países para fins comparativos, e uma avaliação sobre a ótica de 

eficiência energética dessa indústria.  

4.1 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

A Matriz Energética Brasileira, comparada aos demais países do mundo, apresenta 

alta participação de fontes renováveis. Segundo o Balanço Energético Nacional - 2012, o país 

teve, em 2011, 44,1% de sua oferta interna de energia proveniente de fontes renováveis como 

a biomassa da cana-de-açúcar, hidroeletricidade, lenha, carvão vegetal, lixívia (licor negro) e 

outras, enquanto que a média mundial situa-se em 13,2% (IEA – World Energy Statistics). 

 

Gráfico 4 - Oferta interna de energia, no Brasil, por fonte em2011 

Fonte: (EPE, 2012) 

Se avaliarmos apenas a oferta de energia elétrica a “renovabilidade” fica ainda mais 

evidente. Em 2011, aproximadamente 90% da matriz elétrica do país foram representadas por 

fontes “limpas”, enquanto que a média mundial não alcança 20%. 
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Gráfico 5 - Oferta interna de energia elétrica, no Brasil, por fonte em 2011 

Fonte: (EPE, 2012) 

Segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia - 2021, as perspectivas de 

desenvolvimento de projetos hidrelétricos na região Norte do país, a expansão da oferta de 

energia eólica e de biomassa, continuarão a proporcionar uma base de geração de eletricidade 

renovável. Estima-se que ao longo dos próximos anos, mesmo com a maior participação de 

termoelétricas, a capacidade de geração de energia instalada no país a partir de fontes 

renováveis permaneça entre 80 e 85%. 

4.2 MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR INDUSTRIAL 

Sob o ponto de vista do consumo final energético, o setor industrial e o de 

transportes correspondem a 35,8% e 30%, respectivamente, como pode ser observado no 

Gráfico 6. Na matriz energética da indústria, destaque para a eletricidade (20,4%), bagaço da 

cana-de-açúcar (19,1%), carvão mineral (13,0%), gás natural (11,3%) e lenha (8,3%)(Gráfico 

7). 
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Gráfico 6 - Consumo final de energia no Brasil em 2011 

Fonte: (EPE, 2012) 

 

 

Gráfico 7 - Matriz energética do setor industrial brasileiro em 2011 

Fonte: (EPE, 2012) 
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4.3 MATRIZ ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

4.3.1 Análise do histórico do consumo e transformações na matriz 

Ao longo dos últimos 41 anos, o consumo de energia no segmento industrial de papel 

e celulose cresceu, em média, 6% ao ano, passando de 934 x 10³ tep em 1970 para 10.180 x 

10³tep em 2011 (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Evolução do consumo energético da indústria de papel e celulose 

Fonte: (EPE, 2012) 

A matriz do segmento industrial de papel e celulose, assim como diversos outros 
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assim como a eletricidade. Os demais 8 % eram distribuídos entre carvão, diesel e gás 
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responsáveis por essas alterações, destacam-se essencialmente a redução de custos, mas 

0,934
1,481

2,664
3,167

3,612

4,867

6,206

7,684

10,132 10,180

0

2

4

6

8

10

12

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011

1
0

6
te

p

GÁS NATURAL ÓLEO COMBUSTIVEL 

OUTRAS FONTES PRIMÁRIAS (Licor Negro) LENHA 

ELETRICIDADE OUTROS (DIESEL/GLP/CARVÃO)



33 

também a busca por fontes menos poluentes de forma a promover um setor que ganha cada 

vez mais importância internacional. 

Ao longo da década de 70, a expansão dos plantios florestais pautados pelo 1º Plano 

Nacional de Papel e Celulose buscava a autossuprimento de celulose. Em 1973, quando os 

países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mobilizaram 

um embargo do petróleo em protesto às intervenções dos Estados Unidos em Israel, ocorreu a 

primeira crise do petróleo, entretanto o impacto mais severo para o país foi sentido no final 

dessa década, em 1979, quando a segunda crise de petróleo eclodida ao mesmo tempo em que 

a Revolução Iraniana
3
. O barril saltou de 15,85 dólares (abril/1979) para o valor de 39,50 

dólares, doze meses depois, computando um aumento de aproximadamente 150%. Em termos 

reais, esse valor só seria ultrapassado com a crise de 2008. 

Diante desse cenário, o governo mobilizou uma série de medidas para controlar a 

forte recessão vivida no país e tentar equilibrar a balança comercial. Os efeitos sentidos pelo 

setor indicam a substituição drástica do uso de óleo combustível, que naquele momento era 

em grande parte importado, e o forte incentivo à exportação. Com isso, os novos projetos de 

plantas de celulose e papel que começaram a surgir no início da década de 80, foram 

induzidos a explorar o potencial energético do licor negro através de caldeiras de recuperação 

química. 

As metas arrojadas de redução da utilização de óleo combustível definidas no final 

da década de 70 fizeram com que a lenha, que em 1980 respondia por 13%, saltasse para 31% 

da matriz energética da indústria de papel e celulose, em apenas cinco anos. Com a crescente 

participação do licor, 33% em 1985, a participação do óleo foi reduzida a apenas 11% da 

matriz energética nesse mesmo ano. 

De 1985 a 2010, a tendência foi a crescente participação do licor negro na matriz, 

passando de 33% para 55%. A lenha gradativamente retrocede dos 33%, em 1985, para 

patamares entre 20% e 15%. Outra mudança importante está relacionada à entrada do gás 

                                                 

3
 Ocorrida em 1979, transformou o Irã de uma monarquia autocrática pró-Ocidente, em uma república 

islâmica. 
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natural que com a descoberta de campos exploratórios no litoral de São Paulo e Rio de 

Janeiro, além da construção do Gasoduto Brasil-Bolívia (GASBOL), que culminou no 

aumento significativo da oferta desse energético no país. 

Com preços competitivos, aspectos ambientais favoráveis e menores custos de 

operação e manutenção dos equipamentos, o gás natural foi ganhando espaço em detrimento 

do óleo combustível. Em 2010, o gás natural já ultrapassava a participação do óleo, com o 

nível de 7% da matriz, enquanto que o óleo apresentou apenas 5%. 

 

Gráfico 9 - Matriz energética da indústria de papel e celulose em 2011 

Fonte: (EPE, 2012) 

Historicamente a eletricidade responde por aproximadamente 15% da matriz 
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autoproduzida, os principais combustíveis são o licor negro (77%) e a biomassa (10%), juntos 

respondendo por mais de 85%. 

4.3.2 A indústria de papel e celulose de outros países sob a visão energética 

4.3.2.1 Estados Unidos da América 

A indústria de papel e celulose dos Estados Unidos também está entre os segmentos 

com maior intensidade no uso da energia. Em 2006, a indústria respondeu por 

aproximadamente 8% do consumo de combustíveis e ao redor de 9% do total do setor 

industrial (“manufacturing group”). Entretanto, mais da metade da demanda de energia 

térmica e elétrica são provenientes da utilização de resíduos do processo, como o licor negro e 

resíduos florestais. 

Aproximadamente 50% dos gastos com aquisição de combustíveis na indústria de 

papel e celulose americana estão atrelados ao gás natural, enquanto que o óleo combustível e 

o carvão mineral basicamente respondem pela participação restante. 

Os dados americanos mais recentes, disponibilizados acerca do consumo final 

energético segregado por segmento industrial, indicam que, em 2010, a matriz do setor de 

papel e celulose consumiu aproximadamente 60% da energia total proveniente do licor negro 

e resíduos florestais, seguido pelo gás natural, eletricidade e carvão, com 19%, 10% e 10%, 

respectivamente. Na matriz americana, o óleo combustível corresponde por apenas 2% 

(Gráfico 10). 



36 

 

Gráfico 10 - Matriz energética da indústria de papel e celulose dos Estados Unidos - 2010 

Fonte: U.S. Energy Information Administration – Manufacturing Energy Consumption Survey Data 

Devido a grande maturidade da indústria de papel e celulose americana, sua matriz se 

mostra estável no período de 2002 a 2010. A base da geração de vapor é obtida por 

intermédio da utilização do licor negro e resíduos florestais; todavia, o gás natural também é 

amplamente utilizado em caldeiras a vapor e no fornecimento de calor direto nos fornos de cal 

e em alguns processos de secagem, como por exemplo, papéis revestidos e tissue. (Jacobs; 

IPST, 2006). 

Quanto à autoprodução de eletricidade, as unidades americanas também dependem 

da rede de transmissão/distribuição. Ao longo dos últimos anos, nota-se que a geração própria 

de energia elétrica se situou ao redor de 40%. 
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Gráfico 11 - Evolução da autoprodução de energia elétrica na indústria de papel e celulose nos 

Estados Unidos 

Fonte: U.S. Energy Information Administration – Manufacturing Energy Consumption Survey Data 

 

4.3.2.2 Canadá 

No Canadá, a intensidade energética do segmento industrial de papel e celulose só 
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Gráfico 12 - Índice de crescimento do consumo energético, PIB e intensidade energética na 

indústria de papel e celulose do Canadá. 

Fonte: (NRC, 2012). 

Observa-se que redução mais intensa no consumo de energia ocorre a partir de 2005, 

e o movimento de redução na intensidade energética a partir desse período é, em grande parte, 

explicado pelo fechamento das fábricas de papel e celulose menos eficientes. 

Quanto à matriz energética canadense, observa-se certa semelhança à americana com 

relação aos resíduos do próprio processo (biomassa florestal e licor negro) representando mais 

de 50% da energia consumida. O gás natural também tem expressiva participação, sendo o 

terceiro energético somente atrás do licor e da eletricidade. 

Quando comparada a matriz do ano de 1995 com 2010 (Gráfico 13), além da intensa 

queda no consumo total de energia, observa-se uma redução significativa da participação da 

parcela fóssil de combustíveis, enquanto ocorre um aumento da participação de renováveis 

como a lenha. Ainda, se observarmos o crescimento da participação da eletricidade, esse pode 

estar atrelado à descontinuidade de unidades produtoras de celulose, menos intensivas no uso 

de eletricidade, indicando que a competitividade destas é menor que as unidades produtoras 

de papel, ou mesmo das unidades integradas (celulose e papel). 
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Podemos ainda ressaltar que devido à elevação do preço dos combustíveis fósseis, a 

eletricidade obtida da rede pode ter se tornado mais vantajosa, quando comparada à 

autogeração através de combustíveis como o gás natural ou óleo combustível. Importante 

notar que grande parte da eletricidade canadense é proveniente de usinas hidroelétricas e 

nucleares, com custo relativamente baixo.  

1995      2010 

 

 

Gráfico 13 - Participação das fontes na matriz energética da indústria de papel e celulose do 

Canadá, nos anos de 1995 e 2010 

Fonte: (NRC, 2012). 

Observa-se, de forma geral, que a matriz energética dos países analisados segue, 

além das condições específicas de cada local, os movimentos e tendências do mercado de 

combustíveis, além de observarmos que nos momentos que o preço dos combustíveis fósseis 

se elevou, a biomassa foi capaz de assimilar tal compensação. 

A base energética dessa indústria está atrelada ao licor negro, subproduto do 

processo de digestão. A biomassa apresenta uma participação constante ao redor de 15% 

baseada nos resíduos florestais (cascas e galhos) disponibilizados à indústria, e ainda, a 

abundância de gás natural nesses países favorece seu uso. 
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4.4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O consumo específico de energia na indústria brasileira de papel e celulose, obtido 

por intermédio da divisão da energia total consumida pela produção total (papel e celulose), 

não mostrou tendência de queda ao longo dos últimos anos. Observa-se, durante a década de 

70, um salto na eficiência com redução do consumo específico de energia da ordem de 20%, 

todavia não se observa grandes alterações desde 1980 (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Evolução do consumo específico na indústria de papel e celulose brasileira 

Fonte: (EPE, 2012) e série histórica disponibilizada pela BRACELPA 

Se observamos uma estagnação da eficiência energética com relação à demanda dos 
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indicadas eficiências de 65% (US DOE 2005) a 70% (FRANCIS; TOWERS; BROWNE, 
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cogeração, ampliando,gradativamente, sua participação no suprimento de energia elétrica. 
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última década, a produção de energia elétrica através do licor negro mais que dobrou, 

passando de aproximadamente 3.500 GWh, em 2002, para cerca de 8.000 GWh, em 2011. 

 

Gráfico 15 - Evolução da participação do licor negro no consumo total de eletricidade 

Fonte: (EPE, 2012) 
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digestão contínua da madeira, elevação da concentração do licor negro, adoção de sistemas de 

recuperação de calor, emprego de sistemas de gerenciamento integrado de processos, entre 

outros. 
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5 PERSPECTIVAS PARA A MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR DE PAPEL E 

CELULOSE 

A análise do histórico de mudanças no consumo dos principais energéticos, assim 

como a avaliação das matrizes energéticas de outros países, mostra que basicamente são dois 

os fatores associados à transformação do perfil de consumo de combustíveis. 

O primeiro é a relação do custo energético (R$/unidade energética) entre as fontes, 

que traz a competitividade e decisão de uso. O segundo está associado à tecnologia 

empregada, que irá definir tanto a eficiência nos processos como também restringir a gama de 

combustíveis utilizada. 

Ao longo deste capítulo serão abordados estes dois aspectos explorando, 

inicialmente, no curto e médio prazo, o mercado dos principais combustíveis participantes da 

matriz, sendo o gás natural, óleo combustível e biomassa, assim como as perspectivas dos 

mesmos. Num segundo momento, serão indicadas as principais tendências tecnológicas para a 

indústria de papel e celulose de forma a projetar possível trajetória acerca do uso de 

energéticos. 

Por fim, será feita uma breve análise da tendência de autoprodução de eletricidade 

nessa indústria indicando as possibilidades de investimento em autossuficiência. 

5.1 MERCADO DE COMBUSTÍVEIS 

5.1.1 Mercado de óleo combustível 

O setor de petróleo brasileiro foi instituído sob um modelo de monopólio estatal, 

iniciado em 1948, por intermédio da campanha “O Petróleo é Nosso” de cunho nacionalista, 

culminando na criação da Petrobrás em 1953. A companhia atua até hoje em todas as 

atividades do setor de petróleo através de suas subsidiárias, controladas e coligadas, 

consolidando-se como uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. 

A abertura da indústria petrolífera ao setor privado teve início na década de 70, 

através dos contratos de risco, mas somente ocorreu de fato durante a década de 90, com o 
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Programa Nacional de Desestatização (PDN) e com a Lei nº 9.478/1997, conhecida como Lei 

do Petróleo, que abriu as atividades de exploração e refino, além de instituir a ANP. 

A atual cadeia de derivados de petróleo no Brasil está estruturada com a ANP no 

papel de reguladora de todas as atividades, desde a produção ou importação até a 

comercialização, tendo a Petrobrás como principal player do mercado. 

Atualmente o Brasil possui 16 refinarias
4
, sendo a grande maioria controlada em 

parte ou totalmente pela Petrobrás, representado uma capacidade de refino de petróleo da 

ordem de 2,1 milhões de barris por dia. Nos últimos anos, o fator de utilização verificado foi 

de 88% a 90%, apontando assim que o refino diário nacional está próximo da capacidade 

máxima. No Gráfico 16 encontra-se a participação das refinarias na produção de óleo 

combustível. 

 

Gráfico 16 - Participação das refinarias na produção de óleo combustível 

Fonte: ANP  

                                                 

4
 Cinco em São Paulo (RECAP, REVAP, REPLAN, RPBC e Univen); duas no Rio de Janeiro 

(Manguinho e REDUC); duas na Bahia (RLAM e DaxOil); duas no Rio Grande do Sul (Rio grandense 

e REFAP);uma no Ceará (Lubnor); uma no Paraná (REPAR); uma em Minas Gerais (REGAP); uma 

no Amazonas (REMAN); e uma no Rio Grande do Norte (RPCC). 
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No início da década passada, a participação da produção do óleo combustível frente 

ao total de derivados de petróleo era de 18%, representando um valor de 17,5 milhões de m³ 

ao ano, mas tem-se verificado uma queda na produção, sendo que no último ano a 

participação desse derivado foi de 12% frente ao total, cerca de 13,8 milhões de m³ ao ano. 

 

Gráfico 17 - Refino total nacional e a participação do óleo combustível 

Fonte: ANP  

Nacionalmente essa produção tem sido direcionada para consumo nas próprias 

unidades de refino, bem como para a geração de energia no setor industrial e nas 

termoelétricas. Além disso, grande parte da produção nacional de óleo combustível é 

exportada. 

Tabela 10 - Vendas no país, exportação e consumo nas refinarias de óleo combustível, em 

milhões de m³/dia. 

Descrição 2000 2005 2010 2011 2012 

Vendas no país 10,1 5,2 4,9 3,7 3,9 

Exportação 1,8 5,8 4,9 5,3 7,3 

Consumo nas refinarias 4,2 4,1 4,1 4,2 2,6 

Fonte: ANP  

O Brasil importa atualmente gasolina, óleo diesel, nafta, querosene e GLP para suprir 

o consumo interno, tendo sido gastos aproximadamente 18,1 bilhões de dólares em 2012. 

Dessa forma, a exportação de óleo combustível contribui para diminuir o déficit na balança 

comercial brasileira, sendo que a receita com a exportação representou 44% da receita total do 
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país com a venda de derivados de petróleo no mercado internacional em 2012, um montante 

de 4,8 bilhões de dólares. Os principais destinos do óleo combustível brasileiro são Holanda, 

Antilhas Holandesas, Cingapura, Argentina e Uruguai. 

Com a promulgação da Lei do Petróleo em 1997 e a publicação das Portarias 

Interministeriais nº 3,4 e 5 de 1998 o mercado de derivados passou a ter o preço liberado com 

o objetivo de equalizar o mercado nacional ao internacional. O processo de equalização dos 

preços levou 3 anos, e após restabelecidos os preços aos patamares internacionais, passou a 

ser mensalmente reajustado com base no mercado internacional. 

Embora o preço tenha aderência ao mercado internacional, como a Petrobrás atua 

exclusivamente em toda a cadeia, o mercado que deveria ser tomador de preços tem muitas 

vezes seu preço determinado de forma não muito clara pela companhia.  

5.1.2 Mercado de gás natural 

No modelo atual da cadeia do gás natural, a ANP regula os processos que envolvem 

desde a produção ou importação até a chegada nos City Gates. A partir desse ponto, as 

agências estaduais ficam responsáveis pela regulação e as distribuidoras responsáveis pelo 

atendimento dos consumidores finais dos setores industrial, comercial ou residencial. 

 

Figura 2 - Estrutura Regulatória do Gás Natural 

Fonte: elaboração do autor 
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Com a Lei 11.909/2009, a chamada Lei do Gás, aprovada no final de 2008 e 

sancionada pelo Presidente da República no início de 2009, criou-se um marco regulatório 

para toda a cadeia de gás natural no Brasil. O Decreto 7.382, assinado em 2 de dezembro de 

2010, regulamenta as atividades relativas ao transporte, tratamento, processamento, 

estocagem, liquefação e regaseificação, importação e exportação, distribuição e 

comercialização previstas na lei. 

Embora a Lei do Petróleo permitisse a exploração e produção de gás natural por 

outras empresas, essa atividade está fortemente concentrada na Petrobrás. Grande parte da 

reserva disponível hoje se encontra nos campos sob o controle da estatal. A Lei do Gás é um 

primeiro passo para a abertura do mercado, estabelecendo a possibilidade de livre 

comercialização, e a criação de tarifas de transporte e distribuição mais transparentes. 

A oferta de gás natural no mercado brasileiro é composta pela parcela produzida 

nacionalmente, pela importação da Bolívia (GASBOL) e também da parcela de Gás Natural 

Liquefeito (GNL) proveniente de diferentes origens. Atualmente, devido à forte pressão de 

demanda das termoelétricas desde meados de 2012, a oferta de gás ao mercado atingiu valores 

muito superiores comparados aos anos anteriores. 

Em 2010 e 2011, a oferta de gás no mercado nacional se manteve estável ao redor de 

62 milhões de m³/dia. Já em 2012, esse valor foi 21,7% superior, alcançando 

aproximadamente 75 milhões de m³/dia. Observa-se na Tabela 11, que as variações ocorreram 

tanto na oferta nacional ao mercado, que simultaneamente aumentou a produção e diminuiu 

os consumos nas etapas de exploração e processamento, assim como na parcela de importação 

que apresentou um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. 
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Tabela 11 - Oferta (em milhões de m³/dia) de gás natural no mercado brasileiro. 

 
2010 2011 2012 

var. 

12/11 

Produção Nacional 62,84 65,93 70,58 7% 

Reinjeção; Queima/Perdas; Consumo E&P; 

Consumo no Transporte; Absorção UPGNs 
-34,80 -32,10 -30,85 -4% 

Oferta nacional ao mercado 28,04 33,83 39,73 17% 
     

Importação 34,55 28,50 36,04 26% 

Bolívia 26,91 26,86 27,54 3% 

GNL 7,64 1,64 8,50 418% 

Perdas transporte -0,89 -0,93 -0,93 0% 

Oferta importada ao mercado 33,66 27,57 35,11 27% 
     

Oferta Total ao Mercado 61,70 61,40 74,84 22% 

Fonte: (MME, 2013). 

Quanto ao consumo, entre 2010 e 2011 houve aumento em alguns setores, tal como o 

industrial, residencial e comercial, onde o aumento registrado foi de 15%, 10% e 8%, 

respectivamente. Por outro lado, outros setores apresentaram forte queda, tal como o de 

geração de energia elétrica (redução de 34%), e gás natural comprimido (queda de 75%). Isto 

fez com que o consumo no país se mantivesse estável entre 2010 e 2011 (Tabela 12). 

Entre 2011 e 2012, houve um aumento superior a 20% no consumo total, 

principalmente devido ao aumento de 121% no segmento de geração de energia elétrica. A 

variação para os demais setores pode ser verificada a seguir. 

Tabela 12 - Consumo (em milhões de m³/dia) de gás natural no mercado brasileiro. 

Segmentos 2010 2011 2012 
var. 

12/11 

Industrial 35,43 40,85 41,82 2% 

Automotivo 5,50 5,40 5,32 -1% 

Residencial 0,79 0,87 0,92 6% 

Comercial 0,63 0,68 0,72 6% 

Geração de Energia Elétrica 15,77 10,42 23,03 121% 

Cogeração 2,90 3,01 2,92 -3% 

Outros (GNC) 0,68 0,17 0,11 -35% 

Consumo Total 61,70 61,40 74,84 22% 

Fonte: (MME, 2013). 
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O Gráfico 18 apresenta um histórico desde 2008 dos preços praticados no ponto de 

entrega à malha de distribuição (hub) do gás boliviano ofertado nacionalmente, o gás nacional 

e o preço praticado nos Estados Unidos (Henry Hub). 

 

Gráfico 18 - Evolução do preço do gás natural nacional, boliviano e Henry Hub 

Fonte: (EPE, 2012) 

Nota-se que a partir do final de 2008 houve um grande descolamento dos preços 

praticados nos Estados Unidos para os praticados no Brasil em virtude de uma forte queda do 

Henry Hub, ocorrida devido à inserção do gás de xisto na matriz dos Estados Unidos. 

Devem-se ressaltar as diferenças entre o mercado do Brasil e dos Estados Unidos, 

onde novas tecnologias (Hydraulic fracturing) tornaram possível a inserção do gás de xisto, 

antes inviável economicamente, a preços competitivos no cenário mundial. Segundo o EIA, 

atualmente o gás de xisto representa 35% da produção nos Estados Unidos e se projeta para 

2020 uma representatividade de 50%, cenário que não se repete em nenhum outro país.  

O Brasil possui grandes reservas de gás de xisto, sendo as bacias de São Francisco e 

Paraná as mais significativas. Estima-se que a parcela comercial de gás dessas seja de 226 

trilhões de m³, e mesmo sendo uma grande oportunidade de interiorização do gás natural, a 

comercialização vem sendo bastante discutida, em virtude do grande impacto ambiental 

associado e incerteza quanto aos custos de produção. 
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Outra importante reserva de gás natural está localizada em águas profundas, o pré-

sal. Atualmente, o Brasil é pioneiro na exploração desse tipo de gás que representa uma 

parcela significativa da produção nacional (9,7 milhões de m³/dia em 03/2012 -ANP). Apesar 

da grande representatividade do gás do pré-sal, por se tratar de um gás não associado e 

encontrado em condições extremas, possui um grande custo de produção associado. 

A precificação do gás ofertado no Brasil tem sido nos últimos anos bastante 

polêmica. O preço é formado por uma parcela variável, que representa a commodity, e uma 

parcela fixa, que cobre os custos de transporte. Em 2008, uma reformulação das tarifas de 

fornecimento praticadas pela Petrobrás proporcionou um aumento exorbitante na parcela de 

transporte quando então o preço do gás nacional superou o gás boliviano. 

Com exceção do gás proveniente da Bolívia, a tarifação do transporte é determinada 

pela Petrobrás, utilizando critérios muitas vezes questionáveis por especialistas. A companhia 

alega que a tarifa engloba custos de expansão da malha no país, entretanto, não há 

transparência nos cálculos e estudos do setor apontam que uma tarifa mais baixa já seria 

suficiente para remunerar a construção de toda a malha atual. 

A lei do gás prevê que o MME e a ANP deverão fixar uma receita anual máxima, 

com base em estudos de gasoduto de referência, para a expansão da malha. A licitação deverá 

ser feita com base na menor tarifa proposta, assemelhando-se à atual metodologia de 

expansão do sistema de transmissão de energia elétrica do país. De qualquer modo, restam 

dúvidas de como serão aplicadas as tarifas para remuneração dos gasodutos existentes 

anteriores à lei, mas, sem dúvida, carecem de maior transparência. 

Diversas lacunas com relação ao processo de livre comercialização também são 

evidentes. Uma das mais evidentes é a necessidade de criação de um mercado atacadista para 

realizar o balanço contratual mensal. Apesar da regulamentação da comercialização ser de 

responsabilidade dos governos estaduais, é necessário que seja abrangente e permita a 

contratação de gás entre agentes de estados distintos. 

Pela nova regulamentação, o autoimportador deve ganhar grande destaque. Com esse 

novo agente, é possível negociar diretamente com a Bolívia, assim como desenvolver a 

importação de GNL. Um fator de dificuldade é o alto custo de implantação de uma unidade de 
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regaseificação, que se viabilizaria apenas para grandes volumes de gás. Nesse caso, uma 

alternativa para a autoimportação destinada a consumo próprio ou geração termelétrica seria 

através de associação entre usinas e indústrias para investimento em um terminal de 

regaseificação de uso comum. Atualmente, a Petrobrás é dona dos dois únicos terminais de 

regaseificação, situados no Rio de Janeiro e Ceará, com capacidade de 20 milhões de m³/dia e 

7milhões de m³/dia, respectivamente. Está prevista a entrada em operação de um novo 

terminal na Bahia até o final deste ano, contribuindo para um aumento de capacidade de 

importação de 14 milhões de m³/dia. 

Diante do exposto, a nova lei criou a possibilidade de abertura do mercado de gás 

natural, entretanto, ainda há necessidade de outras medidas. Para o desenvolvimento do 

mercado, é fundamental que não haja monopólio no fornecimento, sendo imprescindível que 

o governo crie mecanismos para aumentar a competitividade. 

Alguns países adotaram medidas nesse sentido. O Reino Unido proibiu um único 

comercializador possuir mais de 90% dos contratos de gás de origem nacional continental. Na 

Espanha, foi imposto o limite máximo de 70% do fornecimento do mercado por agente e na 

Itália, o limite inicial foi de 75%, com uma redução anual de 2% até chegar a 61%. Além 

disso, medidas de desverticalização também foram adotadas. Na Argentina, por exemplo, os 

agentes dessa cadeia não podem ter controle societário, direto ou indireto, acima de 50% de 

uma transportadora ou distribuidora. 

Com as novas perspectivas de aumento da oferta de Gás Natural no Brasil, há uma 

maior necessidade do Governo adotar medidas de estímulo para o desenvolvimento do 

mercado. 

5.1.3 Mercado de Biomassa Florestal 

Segundo ABRAF (2012), em 2011, aproximadamente 36% de toda a produção de 

madeira são destinados à fabricação de celulose. A parcela da produção destinada à serraria, 

produção de carvão vegetal para siderurgia, painéis de madeira industrializada e compensados 

representa 36,3 do total de madeira, e o restante (26,3%) é destinado à produção de lenha e 

outros produtos florestais. 
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Figura 3 - Estrutura Regulatória do Gás Natural 

Fonte: ABRAF (2012). 

 

O mercado de cavacos de madeira para a geração de energia é pouco formal, com 

baixa formalização de contratos. Isso ocorre, pois grande parte da biomassa é produzida 

internamente pelas unidades produtoras de papel e celulose. 

Devido aos custos elevados dos combustíveis fósseis, tem-se criado uma grande 

oportunidade para a produção de madeira para energia. Grupos com expertise florestal estão 

buscando se estabelecer próximo aos grandes pólos consumidores de biomassa ou mesmo 

consumidores de vapor. Independente das possíveis rotas tecnológicas que poderão ser 

seguidas (termelétricas à biomassa florestal, plantas de etanol de 2ª geração, produção de 

vapor) a expertise florestal é determinante para o sucesso nesse elo da cadeia. 

 

5.1.4 Resumo Comparativo 

Ao avaliarmos o histórico da relação de custo energético (R$/MM BTU) (Gráfico 

19), observamos uma grande diferença dos custos a favor à biomassa, indicando um forte 

estímulo à expansão deste energético. Ganhará espaço sobre as fontes fósseis, tais como gás 



53 

natural e óleo combustível, uma vez que a geração através dessas (desconsiderando o 

investimento) custa mais que o dobro comparando à biomassa. 

 

Gráfico 19 - Comparativo energético entre óleo combustível, gás natural e biomassa 

Fonte: informações disponibilizadas pela Cia. Suzano 

Embora o período de análise seja pequeno, é nítida a menor variação dos custos da 

biomassa, condição tão importante quanto o próprio custo, por permitir previsibilidade aos 

custos de produção da indústria. 

Dessa forma, diante da incerteza dos custos dos combustíveis fósseis em função da 

volatilidade do petróleo e também da verticalização do mercado destes combustíveis no país, 

dificultando a política de formação do preço, aumenta-se a competitividade dos projetos 

pautados no uso da biomassa como insumo energético. 

5.2 MUDANÇAS ATRELADAS ÀS TECNOLOGIAS ATUAIS E EM 

DESENVOLVIMENTO 

Como apresentado anteriormente, as unidades produtivas de papel e celulose 

consomem elevada quantidade de energia nos processos de transformação da matéria prima 

em celulose e, posteriormente, na produção de diferentes tipos de papéis. Para isso, grande 
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parte provém da própria madeira através dos resíduos florestais e mesmo do licor gerado na 

digestão, mas também necessitam de combustíveis complementares, muitas vezes de origem 

fóssil. Mas essa dependência externa de combustíveis poderia ser menor ou até mesmo 

inexistir. 

Atualmente muitas unidades integradas (celulose e papel) apresentam balanço 

energético negativo, ou seja, precisam de combustíveis complementares, mas o emprego de 

tecnologias poderia mitigar tal dependência. A substituição de caldeiras em fase final de vida 

útil, por caldeiras de alta pressão, associadas a turbogeradores, podem tanto aumentar a 

eficiência na geração de vapor, como também produzir maiores quantidades de eletricidade.  

Recentemente, a “International Paper” anunciou o início da operação de sua nova 

caldeira de biomassa na unidade Mogi Guaçu. Segundo a companhia, com esse investimento 

se permitirá atingir o nível de 90% de autossuficiência energética, e a nova caldeira substituirá 

outras três anteriormente em funcionamento. Além da vantagem energética, o benefício 

ambiental será significativo, já que parte do consumo de combustíveis fósseis deixará de 

ocorrer (SANTI, 2013). 

Outro exemplo é a nova caldeira de biomassa em fase de instalação anunciada pela 

companhia Suzano para a unidade de Mucuri. Segundo informações da companhia, essa 

caldeira permitirá otimizar o balanço energético da planta e gerar energia elétrica excedente 

para exportação. Atualmente essa unidade é dependente da rede elétrica para suprir uma 

pequena parcela da eletricidade consumida. A Suzano também anunciou investimentos em um 

novo digestor, com tecnologia avançada e que propiciará uma maior eficiência energética de 

sua planta localizada no município de Suzano.  

Essas medidas adotadas por essas companhias indicam que, cada vez mais, os 

projetos de substituição de combustíveis fósseis estão se viabilizando devido aos elevados 

custos dos mesmos. Embora cada unidade produtiva tenha suas particularidades e 

oportunidades, ao observarmos a indústria de papel e celulose brasileira sob a ótica de 

vantagens competitivas fica evidente a elevada superioridade relacionada à produção de 

florestas. Passa a ser importante aproveitar tal diferencial não somente como a fonte de 

matéria prima para a produção de celulose e papel, mas também em diversas oportunidades 

para ampliação da cadeia de valor, trazendo maior lucratividade e eficiência energética.  
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Rocha (2009) cita que além da combustão ou queima direta da madeira e resíduos 

(licor negro) para a geração de energia térmica e elétrica, outras rotas tecnológicas podem ser 

empregadas com a finalidade de elevar eficiência energética ou gerar produtos de maior valor 

agregado. Rocha (2009) destaca exemplos de rotas termoquímicas como a pirólise rápida
5
 

para a geração de bio-óleo, a gaseificação
6
 de biomassa florestal ou mesmo do bio-óleo. 

Comenta ainda sobre as rotas físicas como a compactação de biomassa através das tecnologias 

de briquetagem e peletização. 

Estas rotas, além de alterarem substancialmente o aproveitamento da madeira, 

diminuirão a dependência de outros combustíveis, surgindo assim o conceito de unidades 

produtivas com múltiplo aproveitamento da madeira, ou então, biorrefinarias de base florestal. 

Espera-se que essas unidades sejam capazes de suprir suas próprias necessidades energéticas, 

assim como atender as mais diversas demandas de mercado de produtos de base florestal. 

Embora não se tenha definido nenhum modelo de biorrefinaria integrada às plantas 

de papel e celulose, pesquisadores indicam que plantas pilotos e unidades de demonstração 

estão espalhadas por diversos países, destaque para a Europa. Os principais componentes da 

madeira (celulose – 38 a 50%, hemicelulose 23 a 32% e lignina 25 a 30%) podem ser 

aproveitados em diferentes frentes. O etanol celulósico é um exemplo, mas é consenso no 

meio de pesquisa que o desenvolvimento da segunda geração desse combustível ocorra 

primeiramente nas próprias indústrias sucroenergéticas, por apresentarem ampla experiência 

na produção do etanol. Já a hemicelulose, embora possa ser matéria prima para produtos com 

elevado valor agregado como hidrogéis para a indústria farmacêutica, resinas furânicas e 

diversos outros reagentes químicos, se removida da celulose, deixa este produto com baixa 

qualidade se comparada às celuloses de mercado. A lignina é importante fonte de fenóis, 

                                                 

5
 Pirólise rápida – rota termoquímica que objetiva a decomposição térmica da biomassa em 

temperaturas entre 450ºC a 550ºC por baixo tempo de exposição. Com esta técnica espera-se obter um 

maior rendimento de produto líquido, denominado bio-óleo. 

6
 Gaseificação – rota termoquímica que objetiva a decomposição térmica da biomassa em temperaturas 

superiores a 900ºC por longo tempo de exposição. Espera-se obter um rendimento na geração de gás 

de síntese da ordem de 85%. 
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oferecendo, portanto, uma ampla gama de produtos que possam ser desenvolvidos, sem 

dúvida com aproveitamento superior ao destino atual que é a queima em caldeiras para 

geração de vapor e eletricidade. 

De qualquer modo, mesmo a indústria brasileira sendo rentável nas condições 

tradicionais, é importante que seja direcionado considerável esforço para ao menos identificar 

possíveis oportunidades de integração destas novas rotas, que tendem a surgir primariamente 

em países com maior dependência da petroquímica, para então sustentarmos nossas vantagens 

competitivas associadas à produção vegetal.  

5.3 AUTOPRODUÇÃO 

Como mostrado anteriormente, a indústria de papel e celulose não é autossuficiente 

em energia elétrica, indicando a possibilidade de investimentos em ampliação da capacidade 

de geração no próprio “site” ou até mesmo através do compartilhamento de empreendimentos 

de geração no setor elétrico. 

Segundo a definição, “Autoprodutor de Energia Elétrica (APE) é a pessoa física, 

jurídica ou até mesmo empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou 

autorização para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo”. Conforme a 

Resolução Normativa nº 390, de 15 de dezembro de 2009, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica, artigo 18, “os outorgados sob o regime de autoprodução de energia elétrica estão 

autorizados a comercializar os seus excedentes de energia na forma do inciso IV do artigo 26 

da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996”. 

Atualmente, o Brasil possui uma capacidade (potência) instalada de autoprodução de 

17.905 MW, distribuída pelas regiões do país da seguinte forma. 
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Gráfico 20 - Distribuição da capacidade (potência, em MW) instalada de autoprodução nas 

regiões brasileiras 

Fonte: (EPE, 2012) 

Podemos observar que o maior percentual se encontra na região Sudeste, explicado 

essencialmente pela concentração de unidades autoprodutoras estabelecidas no segmento 

sucroalcooleiro. O setor industrial responde por cerca de 90% da capacidade instalada de 

autoprodução e, além do segmento sucroalcooleiro, destacam-se os segmentos metalúrgicos, 

papel e celulose, alumínio e mineração. 

No que tange a indústria de papel e celulose, a capacidade instalada é de 2.055 MW 

dos quais apenas 5% são centrais hidroelétricas e os 95% restantes são centrais de geração 

termoelétricas em sua maioria movida a licor negro e biomassa. 

O PDE-2021 faz menção à projeção da capacidade de autoprodução no país, 

fortemente apoiada à cogeração no setor industrial, principalmente os segmentos 

eletrointensivos, como papel e celulose e siderúrgico. No caso particular da indústria de papel 

e celulose, no referido estudo, adotou-se como premissa que a demanda futura de energia 

associada à ampliação da capacidade produtiva será integralmente atendida pela cogeração, 

ou seja, as novas unidades serão autossuficientes ou até mesmo exportadoras. Premissa essa, 

coerente com as características dos projetos das novas unidades de produção de celulose 

recentemente desenvolvidos. 
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Segundo a EPE, a taxa de crescimento da autoprodução concentrada nesses 

segmentos eletrointensivos será de aproximadamente 8,5% ao ano, atingindo em 2021 o 

equivalente a 46.000 GWh de energia elétrica autoproduzida nos segmentos de siderurgia, 

petroquímica e de papel e celulose. 

Com base nas premissas anteriormente citadas e em um cenário de crescimento da 

produção indicado pela EPE, estima-se que a participação da autoprodução no segmento de 

papel e celulose atinja aproximadamente 66%, correspondendo a 23.000 GWh. Além disso, 

espera-se que a participação do licor negro cresça alinhada ao fato das novas unidades serem 

essencialmente produtoras de celulose. 

Tabela 13 - Expectativa de consumo e autoprodução de energia na indústria de papel e 

celulose. 

 
2011 2021 

Cresc. Médio 

Anual (%) 

Produção (t) 23.900 43.966 6,1% 

Papel 9.900 16.557 4,8% 

Celulose 14.000 27.409 6,9% 

    

Consumo Eletricidade (GWh) 19.085 34.956 6,1% 

Autoprodução (GWh) 8.913 23.000 8,5% 

% E.E. Autoproduzida 53,3% 65,8% - 

% E.E. Autoproduzida - licor 41,2% 52,8% - 

    

Produção de Licor (10
3
tep) 6.185 12.108 6,9% 

Destinada à Eletricidade 24% 28%  

Destinada à Vapor 76% 72%  

Fonte: Elaborado com base em (EPE, 2012) e (MME, 2012) 

Como a expectativa de crescimento da autoprodução é maior que o próprio 

crescimento da produção e por consequência da demanda de eletricidade, ao longo dos 

próximos anos existe a tendência de diminuição do percentual de energia adquirida no 

mercado. Essa redução é compensada pela maior geração através de lenha (madeira para fins 

energéticos) cuja participação passa de 6% (1.064 GWh) em 2011 para 7% (2.402 GWh) em 

2021, e pelo licor negro que passa de 41% (7.861 GWh) para 54% (18.460 GWh) no mesmo 

período.  
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2011      2021 

 

Gráfico 21 - Composição da energia elétrica consumida em 2011 e expectativa para 2021 

Fonte: Elaborado com base em (MME, 2012) 

De forma esquemática, a Tabela 14 ilustra a capacidade potencial para 

desenvolvimento de projetos de autoprodução compartilhada a partir de fontes renováveis. 

Tabela 14 - Capacidade potencial em projetos de autoprodução. 

Tipo de empreendimento 2012 2021 
Fator de 

Capacidade (%) 

Usina eólica 2.725 3.412 40% 

Pequenas centrais hidrelétricas 1.817 2.275 60% 

Un. termoelétrica à biomassa 1.211 1.516 90% 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PAPEL E CELULOSE 

A abordagem restrita ao processo Kraft, não abrangendo os processos de polpação 

mecânico, no que tange a caracterização dos consumos energéticos tem caráter simplificativo, 

todavia este processo tecnológico é predominante no país. 

6.2 ANÁLISE DA MATRIZ ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

O presente trabalho baseou-se em dados agregados da indústria brasileira de papel e 

celulose e, portanto, sugere-se que trabalhos específicos sejam conduzidos para incorporarem 

as particularidades de cada unidade e forma a verificar a viabilidade técnica, econômica e 

financeira de processos de adoção de novas tecnologias. 

A análise agregada das mudanças no uso dos energéticos, a fim de identificar os 

fatores de decisão, não permite que determinações de caráter estratégico de algumas 

companhias sejam evidenciadas. No entanto, podemos considerar que seriam minoria frente 

as decisões econômicas e alinhadas às políticas de incentivos governamentais. 

O comparativo entre indústrias de papel e celulose de diversos países com a 

brasileira é interessante ao comparar indústrias mais maduras, todavia a avaliação individual 

considerando as diferentes tecnologias e processos, assim como a matéria prima utilizada é 

indispensável para diagnósticos mais conclusivos. 

Sugere-se que trabalhos futuros de benchmarking entre unidades produtoras de papel 

e celulose brasileiras sejam realizados, de forma a caracterizar modelos produtivos e definir 

parâmetros de eficiência. 

6.3 PERSPECTIVAS PARA A MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR DE PAPEL E 

CELULOSE 

Este trabalho buscou traçar tendências referenciais de preços para desenvolver a 

discussão acerca da competitividade entre energéticos, não tendo sido realizadas projeções 

econométricas mais detalhadas. 
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7 CONCLUSÕES 

7.1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE PAPEL E CELULOSE 

A indústria de papel e celulose é um segmento energointensivo (demandas térmicas e 

elétricas) e, portanto, requer uma boa gestão dos custos energéticos para manter sua 

competitividade. 

Intrínseca ao processo produtivo Kraft, está a geração de subprodutos energéticos, 

que contribuem significativamente no suprimento das unidades. É o caso do licor negro 

responsável por fornecer mais da metade da energia requerida. Entretanto, a caracterização 

das unidades indica que há margem para ganhos no balanço energéticos das unidades, seja 

através de eficiência nos processos existentes, seja na adoção de tecnologias mais avançadas. 

Pela época de expansão da capacidade produtiva desta indústria, nas décadas de 70 e 

80, podemos assumir que muitos equipamentos, como caldeiras e turbogeradores, podem estar 

próximos do final de vida útil, o que gera elevados custos de manutenção. Criam-se, assim, 

maiores oportunidades para a adoção de tecnologias que permitiriam adequar o balanço 

energético das unidades produtivas. Um exemplo seria a substituição das caldeiras atuais 

(movidas a óleo combustível, gás natural e até mesmo a biomassa), por caldeiras a biomassa 

com tecnologias de leito fluidizado que permitem a queima de diversos combustíveis 

(heterogeneidade de tamanho e umidade), aprimorando tanto o gerenciamento de resíduos 

como também elevando a eficiência energética. Indiretamente propicia ganhos ambientais 

devido ao melhor controle de emissões. 

7.2 ANÁLISE DA MATRIZ ENERGÉTICA DA INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

A análise do histórico da matriz energética do segmento industrial de papel e 

celulose indicou que as principais mudanças na participação dos insumos energéticos dessa 

indústria se devem não somente pela relação de preço, mas também associadas às políticas 

setoriais, como o incentivo à autoprodução de energia e aproveitamento de subprodutos para 

diminuir a dependência externa de combustíveis e energia elétrica. 
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Unidades integradas (papel e celulose) que, geralmente apresentam considerada 

dependência externa de eletricidade, devem ajustar seus balanços energéticos para diminuir a 

necessidade da rede e por consequência, das volatilidades do mercado de energia elétrica. 

Uma opção é a adoção de tecnologia de condensação para aproveitar a produção de vapor 

excedente. 

Investimentos no aumento de eficiência dos processos (redução de consumo de 

combustíveis) também são possíveis e devem ser avaliadas caso a caso. A escolha de 

tecnologias mais avançadas, como por exemplo, a utilização de digestores contínuos e 

elevado desempenho, reduz significativamente o consumo de vapor e por consequência dos 

custos de produção. Observa-se uma estagnação da eficiência nessa indústria, quando 

analisado o consumo específico de energia, todavia, observa-se uma crescente utilização do 

licor negro no suprimento energético. Como a eficiência no uso deste combustível comparada, 

por exemplo, com combustíveis fósseis (óleo e gás natural) é relativamente menor, e a 

eficiência se mantém estável, pode-se afirmar que houve ganho de eficiência por parte do 

consumo. 

7.3 PERSPECTIVAS PARA A MATRIZ ENERGÉTICA DO SETOR DE PAPEL E 

CELULOSE 

Com a análise dos mercados de combustíveis podemos dizer que há uma tendência 

de diminuição da participação de combustíveis fósseis (gás natural e óleo combustível) na 

matriz energética apoiada pelos seguintes fatores: (i) elevado custo de aquisição dos 

combustíveis – mercado verticalizado com a Petrobrás definindo a política de preços sem 

transparência; (ii) uso pouco eficiente destes combustíveis mais caros – produção de vapor 

(ineficiência na conversão de energia elétrica no ciclo Rankine); e (iii) novas unidades 

voltadas à produção exclusiva de celulose e tecnologias avançadas de produção e geração de 

energia, que proporcionam balanço energético favorável (unidades autossuficientes ou até 

mesmo exortadoras). 

Para as unidades existentes e com balanço energético deficitário, sugere-se que se 

busquem oportunidades de investimento em autossuficiência energética para maior segurança 

no abastecimento e controle de custos. Investimentos poderão ser direcionados para 
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autoprodução exclusiva (no site ou fora) ou mesmo em consórcio/compartilhada, podendo ser 

exploradas oportunidades com o desenvolvimento de projetos de parques eólicos, PCH, 

hidroelétricas, até mesmo na formação de sociedades com fins específicos para 

aproveitamento conjunto de energia em unidades sucroalcooleiras. Explorar também a 

possibilidade de recuperação de créditos acumulados de impostos gerados na parcela da 

produção destinada à exportação – tais créditos poderiam ser utilizados no abatimento do 

investimento em equipamentos. 

Embora a tendência da matriz energética, no curto e médio prazo, seja de aumento da 

participação de biomassa sobre os combustíveis fósseis, sugere-se optar pela flexibilidade no 

uso de combustíveis, o que permitirá uma diversificação da matriz como forma de mitigar 

riscos de volatilidade de preços de determinados combustíveis, ex. caldeiras bicombustíveis – 

biomassa e gás natural. 

Por fim, a indústria de papel e celulose deverá também buscar a diversidade nos 

produtos gerados, aplicando o conceito de biorrefinarias florestais e realizando os múltiplos 

aproveitamentos da biomassa em rotas tecnológicas distintas. Esta deverá ser a chave para a 

competitividade mediante as incertezas sobre a demanda futura de celulose, especialmente em 

razão da significativa queda no consumo de papéis gráficos. Buscar novos produtos de maior 

valor agregado será o diferencial para manter a rentabilidade no longo prazo. 
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