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Por Patrícia Capo e Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Contra o desmatamento 
no Brasil
A Bolsa de Madeira Responsável da BVRio está entre os par-
ticipantes do relatório final sobre transparência na cadeia de  
commodities, resultado do encontro organizado pelas seguintes 
entidades: EU REDD Facility, European Forest Institute, Stockholm 
Environmental Institute e Global Canopy Project na COP 22.
A plataforma lançada em novembro de 2016 é mencionada 
como uma das iniciativas com big data, que podem combater 
o desmatamento. 
Faça o download do documento no site da BVRio. 
http://www.bvrio.org/
Fonte: BVRio

Celulose Riograndense 
lança portal ambiental
Em mais uma iniciativa para facilitar o acesso a seus pro-
cessos e práticas que visam à sustentabilidade, a Celulose 
Riograndense disponibilizou, em janeiro deste ano, o Portal 
Ambiental, cujo endereço eletrônico é <celuloseriogranden-
se.com.br/portalambiental>. A página traz, em tempo real, 
os indicadores ambientais da companhia. 
Atualizado diariamente com informações detalhadas sobre 
a qualidade dos efluentes tratados e das emissões de ar dos 
últimos sete dias, o portal possibilita um monitoramento 
completo. A iniciativa atende à recomendação do Ministério 
Público para aumentar ainda mais a transparência das ações 
de monitoramento ambiental da companhia e a eventuais 
questionamentos da comunidade.
Fonte: Celulose Riograndense

Imagine Chemistry: 
AkzoNobel lança desafio 
de startup de produtos 
químicos globais
Com a KPMG, a AkzoNobel está lançando a Imagine Chemistry, 
uma oportunidade de parceria com empresas startup, estudan-
tes, grupos de pesquisa e cientistas de carreira de todo o mun-
do para explorar conjuntamente o conhecimento da química e 
resolver vários desafios relacionados, a fim de encontrar novas 
oportunidades sustentáveis para os negócios da AkzoNobel, 
desenvolvidos em cinco áreas: Revolutionizing plastics recycling; 
Wastewater-free chemical sites; Cellulose-based alternatives 
to synthetics; Bio-based and biodegradable surfactants and  
thickeners, e Bio-based sources of ethylene. Para mais infor-
mações, visite <imaginechemistry.akzonobel.com>.
Fonte: AkzoNobel

Anuário estatístico digital 

A Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR) dis-
ponibilizou no site da entidade o download do segundo vo-
lume do Anuário Estatístico de Base Florestal para o Estado de 
Santa Catarina. A edição concentra informações detalhadas 
nos seguintes itens: área plantada; área protegida, mercado; 
importância das florestas plantadas e destaques do Brasil e 
de Santa Catarina no setor. 
Para fazer o download, basta ir à biblioteca digital no 
site da ACR (www.acr.org.br) e salvar o arquivo em pdf.
Fonte: ACR

Pínus por segundo
Professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Mário Dobner Jr. teve uma ideia criativa para demonstrar o 
potencial florestal catarinense. Com o apoio da Florestal Ga-
teados, que faz parte da Associação Catarinense de Empre-
sas Florestais (ACR), ele fez um bloco de 1 m3 (0,5 m x 0,5 m 
x 4,0 m) com Pinus taeda. De acordo com o professor, esse é 
o volume de pínus que cresce a cada segundo nos plantios de 
Santa Catarina. “Com a ajuda de alunos, construí esse bloco 
para que as pessoas visualizassem o que é um metro cúbico 
de madeira e ter a percepção do enorme potencial produtivo 
dos povoamentos de pínus de Santa Catarina”, explica ele. O 
bloco está exposto no campus da UFSC, na cidade de Curiti-
banos, um dos polos florestais de Santa Catarina.  
Fonte: ACR
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CARREIRAS
Rodrigo Davoli é o novo  
presidente no Brasil da International 
Paper (IP) e vice-presidente de Ne-
gócios Papel para Imprimir e Escre-
ver para a América Latina. Davoli, 
anteriormente diretor comercial da 
IP, faz parte do quadro de colabo-
radores da empresa desde 1993. 
Formado em Direito, tem especiali-
zação em Administração dos Negó-

cios pela Fundação Dom Cabral e MBA pela Universidade de São 
Paulo (USP). O executivo substitui Glenn Landau, que retorna 
para a sede da empresa, em Memphis (TN, EUA), após três anos 
no Brasil. 
Fonte: International Paper

Nilson Cardoso, gerente geral de Negócios de Papéis Cutsize 
da International Paper (IP), aposentou-se. Assumiu o cargo dei-
xado por ele o executivo Júlio Prates.
Fonte: International Paper

Steven B. Buckman, presidente/CEO da Buckman, irá se apo-
sentar em 28 abril de 2017. Steve liderou as nove companhias 
operadoras globais da empresa por mais de 16 anos. Junai 
Maharaj, atual diretor administrativo da Buckman Europa, 
Oriente Médio e África, será o novo CEO a partir dessa data.
Fonte: Buckman 

Kathy Buckman Gibson, presidente e COO da Buckman In-
ternational, será a presidente do Conselho Diretor, assumindo 
o cargo no mesmo período. Otto Heissenberger Jr., que se 
aposentará da função, planeja continuar a atuar como membro 
da empresa.
Fonte: Buckman 

Naohiro Doi, presidente interino da Cenibra, foi nomeado em 
caráter definitivo pela Assembleia Geral dos Acionistas como di-
retor presidente da empresa, cargo assumido oficialmente em  
1o de fevereiro deste ano.
Fonte: Cenibra

Vanessa Esper Telles Boer é a nova diretora jurídica para 
a América Latina da Bemis. Com quase 20 anos de carreira e 
atuação em grandes empresas multinacionais, Vanessa será res-
ponsável por gerenciar os assuntos jurídicos das operações na 
América Latina e apoiar iniciativas legais e de conformidade em 
âmbito global (compliance). 
Fonte: Bemis

CURIOSIDADES

Como é fabricado 
o papel
O Manual do Mundo, em parceria com a Suzano 
Papel e Celulose, lançou um vídeo em que explica 
todo o processo de fabricação do papel, desde as 
florestas plantadas até o produto final. 
Para assistir ao vídeo, acesse o site <www.
youtube.com> e pesquise por “Manual do 
Mundo – Como é Fabricado o Papel # Boravê”
Fonte: Suzano

FATOS 

Air Liquide Brasil 
inicia operação 
de nova planta
A Air Liquide, líder mundial em gases, tecnologias e 
serviços para a indústria e saúde, anunciou o início 
das operações de uma nova Unidade Separadora 
do Ar (ASU) no Brasil, localizada em Paulínia (SP). 
A inauguração ocorreu em 12 de janeiro último. A 
nova planta dobra a capacidade de produção de 
gases (oxigênio, nitrogênio e argônio) na unidade 
de Paulínia, onde a Air Liquide opera desde a dé-
cada de 1990.
Fonte: Air Liquide 

Valmet firma parceria 
estratégica com a 
Consulta Enterprises
A Valmet firmou um acordo estratégico como re-
vendedor de valor agregado para automação de 
energia e processos com a Consulta Enterprises, 
na Índia. O acordo abrange Índia, Emirados Árabes 
Unidos, Nigéria, Arábia Saudita, Sri Lanka, Bangla-
desh e Nepal. O papel da Valmet na parceria é for-
necer suas soluções de automação. A responsabili-
dade da Consulta cobre as vendas para os usuários 
finais, particularmente no que se refere ao sistema 
de automação Valmet DNA, bem como os serviços 
de engenharia e de campo. 
Fonte: Valmet
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AkzoNobel assina acordo 
de cooperação com 
Itaconix
A AkzoNobel assinou um acordo conjunto de desenvolvi-
mento com a empresa de especialidades químicas Itaconix 
para explorar oportunidades de produção de polímeros à 
base de biomateriais, o que propiciará a comercialização 
desse tipo de material. A Itaconix contribuirá com tecno-
logia de polimerização para transformar ácido itacônico 
(obtido de açúcares por fermentação) em polímeros.
Fonte: AkzoNobel

FUSÕES & AQUISIÇÕES

Andritz adquiriu 
a Franssons  Recycling 
Machines
O Grupo Andritz adquiriu a tecnologia e os ativos de pro-
priedade intelectual da Franssons Recycling Machines AB, 
localizada em Sundsvall (Suécia). A empresa é pioneira glo-
bal na fabricação e desenvolvimento de máquinas para tra-
tamento de resíduos, madeira e biomassa, bem como para 
reciclagem de plástico, papel e cartão. A Franssons, empre-
sa consolidada com mais de 70 anos, tem larga experiência 
em tecnologias de retalhamento e reciclagem industrial. Os 
produtos e soluções da Franssons serão atribuídos ao gru-
po de produtos de Reciclagem da Andritz (parte da divisão 
Pulping and Fiber Systems, Pulp & Paper).
Fonte: Andritz

INTERNACIONAL

Polpel participa de evento 
sobre liner em Chicago
No próximo dia 29 de março, Marcelo Peixoto e Ailton Al-
ves, sócios da Polpel, empresa especializada em soluções 
ecologicamente corretas no tratamento de resíduos, vão 
participar da 17a edição do AWA Liner Expo Chicago, con-
gresso mundial dedicado à indústria de liner. A empresa 
foi convidada pelos organizadores do evento a ministrar 
palestra sobre o tema “reciclagem do liner”, em razão da 
tecnologia inovadora que desenvolveram e que começa a 
chamar a atenção de outros países. Vale citar que essa tec-
nologia da Polpel já está presente no Brasil desde 2008. 
Con� ra nesta edição a Nota Técnica dos autores 
sobre o assunto.
Fonte: Polpel 

Participação da Voith na Kuka
Em um período de cerca de 18 meses, o valor da participação da 
Voith na Kuka praticamente dobrou. Isso signifi ca que a Voith 
concluiu com sucesso a transação ligada à Kuka. “Agora tere-
mos fl exibilidade para investir os recursos que estavam empe-
nhados na operação da Kuka e, assim, não apenas promover o 
crescimento orgânico da empresa, mas também realizar outras 
aquisições atrativas», afi rma o Hubert Lienhard, presidente e 
CEO da Voith GmbH. 
Fonte: Voith

Tecnologias Valmet para 
China, Índia e Portugal
Quatro linhas tissue fornecidas pela Valmet entraram em opera-
ção na fábrica da Lee & Man Paper Manufacturing em Chongqing 
(China). Projetadas para produtos de tissue de alta qualidade e com 
baixo consumo de energia, as novas linhas contribuem com 240 mil 
toneladas de nova capacidade para a produção de itens de consumo. 
Além disso, a Valmet negociou com a Sun Paper, em Laos, o 
fornecimento de tecnologia para uma nova fábrica de celulose 
solúvel. O escopo do projeto inclui a parte de cozimento por bate-
lada, lavagem e prensas para branqueamento na linha de fi bras, 
sistema de queima da madeira, secadores e forno de cal. O ob-
jetivo é iniciar a produção de celulose no segundo trimestre de 
2018. O valor do pedido chega a cerca de € 20 milhões.
Para a Índia, a Valmet fornecerá tecnologia de automação à 
Nepa Limited para suas duas máquinas de papel recondiciona-
das e uma nova planta de destintamento. As soluções permitem 
que a fábrica de papel aumente a produtividade e melhore a 
qualidade do produto. A partida do novo sistema está prevista 
para o fi nal de fevereiro de 2017.
Para Portugal, a tecnologia Valmet em desenvolvimento consis-
te em um sistema defi brador que será entregue à empresa Luso 
Finsa para a planta de produção de Fiberboard de Média Densi-
dade (MDF, sigla em inglês para Medium Density Fiberboard). A 
entrega do sistema está programada para o segundo trimestre de 
2017. O sistema defi brador, do tipo Valmet EVO-56 para 25 t/h de 
fi berboard, proporciona diversos benefícios, com menor consumo 
de energia elétrica, vapor, resina e água para a produção de qual-
quer tipo de qualidade de fi bra presente no mercado.
Fonte: Valmet
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Expansão da capacidade 
mexicana fortalece 
AkzoNobel
A AkzoNobel reforçou significativamente sua área global de 
produção de peróxidos orgânicos ao completar uma expan-
são de € 22 milhões de sua unidade de produção em Los 
Reyes (México). A nova instalação produzirá peróxidos orgâ-
nicos da marca Laurox, que fabrica ingredientes essenciais 
utilizados na produção de plásticos e itens de borracha.
Fonte: AkzoNobel

Toscotec fornece máquinas 
e tecnologias de tissue para 
China e França 

Em dezembro de 2016, a Toscotec entregou duas máquinas 
tissue – números 3 e 4 – para a Vinda Paper (Zhejiang), na 
unidade fabril de Longyou (China). A instalação com startup 
está programada para a metade deste ano. Com essas duas 
máquinas, a fábrica espera atingir capacidade total de pro-
dução de 210 mil toneladas por ano.
Para a França, a Toscotec fez uma reforma completa na má-
quina de papel tissue número 10 da fábrica de Lucart Laval 
sur Vologne, que entrou em operação com sucesso, tendo a 
velocidade aumentada de 1.300 para 1.600 mpm. O equi-
pamento produz tissue de alta qualidade a partir de fibras 
virgens ou recicladas.

Fonte: Toscotec

INVESTIMENTOS

Peróxidos do Brasil anuncia 
instalação de unidade  
no Chile 
A Peróxidos do Brasil, joint venture do Grupo Solvay e PQM 
(Produtos Químicos Makay), construirá uma unidade de 
produção de peróxido de hidrogênio no Parque Industrial 
de Coronel (Chile) para atender aos mercados de celulose e 
mineração, assim como preparar base para futura demanda 
de aplicações em aquacultura, segmento em expansão na re-
gião. Para construir essa unidade, a empresa utilizará a tec-
nologia desenvolvida para plantas myH2O2®, que permite a 
instalação de miniplantas industriais que disponibilizam até 
25 mil toneladas por ano de peróxido de hidrogênio.
Fonte: Peróxidos do Brasil

Fibria inicia obras de 
terminal intermodal

A Fibria iniciou as obras do terminal intermodal no município 
de Aparecida do Taboado (MS), que atenderá ao escoamen-
to da produção de celulose da sua nova fábrica – Projeto  
Horizonte 2 – em Três Lagoas (MS), para construir o Terminal 
de Macuco, no porto de Santos (SP), de onde a commodity 
será exportada para clientes na Ásia, na Europa e nos Esta-
dos Unidos. A cerimônia do lançamento da pedra fundamen-
tal ocorreu em 9 de fevereiro passado. 
O terminal intermodal – que integra vários meios de transporte, 
como o rodoviário e o ferroviário – está localizado na BR-158 e 
terá capacidade para escoar 1,95 milhão de tonelada de celulose 
por ano. O término das obras está previsto para julho de 2017. 
O Projeto Horizonte 2, da Fibria, será destaque de Reporta-
gem de Capa da revista O Papel na edição de novembro deste 
ano e tornará a unidade da Fibria, em Três Lagoas, um dos 
maiores sites de produção de celulose do mundo. As obras, 
em ritmo acelerado, estão com mais de 71% concluídos. A 
nova linha terá capacidade para produzir 1,95 milhão de to-
nelada/ano de celulose branqueada fibra curta de eucalipto. 
Fonte: Fibria
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Sistema a vácuo Turbair® 
da MAN Diesel & Turbo 
para Carta Fabril

Após visitar fábricas de 
papel de referência que 
operam sistemas de 
vácuo Turbair® e com 
base em detalhados 
estudos de avaliação, a 
Carta Fabril decidiu por 
essa tecnologia – espe-
cifi camente o sistema 
de vácuo Turbair® tipo 
RT 71-1 – para sua nova 

máquina de papel em Anápolis (GO). A entrada em opera-
ção está programada para janeiro de 2019. 
O sistema de vácuo tipo RT 71-1 assegurará máxima e pro-
longada vida útil do feltro, proporcionando economia de 
energia elétrica estimada em mais de 20% e drástica redu-
ção do consumo de água em comparação com sistemas de 
vácuo convencionais que utilizam bombas de vácuo com 
anel líquido. Outra vantagem dos sistemas de vácuo Tur-
bair® consiste em sua pequena área superfi cial e no baixo 
peso. É possível substituir até dez bombas de vácuo para 
otimização do espaço na fábrica, bem como reduzir custos 
de fundações. Além disso, os sopradores de vácuo Turbair® 
operam por um período de dois a três anos sem manuten-
ção planejada e não demandam peças de reposição.
Fonte: MAN Diesel & Turbo

LANÇAMENTOS

Desenroladeira No-Stop: 
a mais recente revolução 
da Omet
A desenroladreira No-Stop é o novo módulo patenteado 
da Omet que permite a troca de bobinas de papel pelos 
operadores sem parar a máquina, em um período especí-
fi co. Quando a bobina de papel que está sendo utilizada 
pela máquina chega ao fi m, uma célula fotoelétrica de-
tecta essa informação e ativa um buffer que começa a 
armazenar o papel remanescente. O papel reservado é, 
então, usado assim que a desenroladeira No-Stop conec-
ta a bobina 2, permitindo que a máquina continue a ope-
rar com velocidade reduzida pré-ajustada, mas sufi ciente 
para manter as confi gurações invariáveis da máquina, o 
que evita a parada e reduz notavelmente a quantidade 
de papel refugado. 
Fonte: Omet

MERCADO

Banco do Nordeste fi nancia 
projeto de produção de papel 
tissue da Suzano Papel e 
Celulose
O Banco do Nordeste contratou operação para fi nanciamento de 
duas novas linhas de produção de papel tissue da Suzano Pa-
pel e Celulose nas unidades da empresa localizadas em Mucuri 
(BA) e Imperatriz (MA). O valor do fi nanciamento foi de R$ 346,4 
milhões, com recursos do FNE Inovação. “Os investimentos na 
produção de tissue reforçam o compromisso da Suzano com os 
Estados da Bahia e do Maranhão, assim como evidenciam a im-
portância dada pela empresa ao crescente mercado consumidor 
das regiões Nordeste e Norte”, afi rma Guilherme Hirata, gerente 
executivo de Finanças Corporativas da Suzano Papel e Celulose. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose

PRÊMIOS

Hexabag premiada no 
WorldStar Packaging Awards 
A embalagem Hexabag, da empresa  Imballaggio, já premiada 
pela Associação Brasileira de Embalagem (Abre) em setembro 
de 2016, recebeu agora o WorldStar Packaging Awards – Prê-
mio Mundial da Embalagem. A entrega do prêmio internacional 
será em maio de 2017.
Fonte: Imballaggio

Suzano integra Ranking 
“Love Mondays” 
A Suzano Papel e Celulose foi 
reconhecida como uma das 
50 grandes empresas mais 
amadas do Brasil, de acordo 
com ranking criado pela Love 
Mondays, que considera a 
opinião espontânea de funcio-
nários e ex-funcionários das em-
presas instaladas no Brasil. A empresa fi cou na 21a posição do 
levantamento, com nota de satisfação geral de 4,115 em uma 
escala de 1 a 5. Ao todo, mais de 80 mil empresas já foram 
avaliadas no Love Mondays. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose
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Clariant eleita uma das empresas 
mais sustentáveis do setor 
químico brasileiro
A Clariant foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como uma das 
empresas mais sustentáveis no setor químico brasileiro, segundo o Guia 
Exame de Sustentabilidade 2016. Entre as iniciativas analisadas, o desta-
que foi para o projeto Ecotruck.
Fonte: Clariant

SUSTENTABILIDADE

CMPC passa a doar excedente de 
alimentos

A Celulose Riograndense, em parceria com os Bancos de Alimentos do 
Rio Grande do Sul e de Guaíba e com a empresa Sodexo Brasil, assinou 
no início deste ano o contrato que permite a doação do excedente de 
alimentos produzidos no restaurante gerenciado pela Sodexo, localizado 
na Celulose Riograndense. Os alimentos serão encaminhados diariamen-
te para a Associação Benefi cente São José, entidade mantedora do Pro-
jari (Projeto Artesanato, Recreação e Informática). As remessas à Projari 
vão alimentar diariamente entre 60 e 80 pessoas. 

Fonte: Celulose Riograndense

Duratex é premiada 
pela ética em seus 
negócios
O Empresa Pró-Ética é uma iniciativa da Controla-
doria-Geral da União (CGU) e do Instituto Ethos, o 
qual promove a certifi cação de empresas compro-
metidas com a prevenção e o combate à corrup-
ção com órgãos públicos no ambiente corporativo. 
A Duratex está entre as 25 entidades contempla-
das com o prêmio pela segunda vez consecutiva. 
O Programa de Integridade da Duratex foi o res-
ponsável por conceder à empresa o reconheci-
mento deste ano. 
Fonte: Duratex

Basf recebe prêmio 
de Fornecedora do 
Ano de 2016 da 
GE Power & Water
A Basf América do Sul venceu o prêmio de forne-
cedores da GE Power & Water 2016. A parceria 
entre as duas empresas dura mais de dez anos, 
e a Basf foi reconhecida, principalmente, por sua 
atuação na área de Químicos de Performance (So-
luções para Petróleo e Soluções para Tratamento 
de Água) e Químicos Industriais. A empresa rece-
beu o prêmio de melhor fornecedora para a GE 
Water & Process Technologies, em razão de seu 
comprometimento com o atendimento e as solu-
ções inovadoras.
Fonte: Basf
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REPORTAGEM DE CAPA INTERNACIONAL: A INDÚSTRIA DO FUTURO: NOVOS CAMINHOS, NOVOS PROCES-
SOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS. Que indústria é esta e quais tendências irá lançar? Como ela será construída e se 
movimentará? Quais novidades estão sendo descobertas para transformar as linhas de produção e seus produtos? Espe-
cialistas do Brasil e exterior falam sobre as pesquisas e desenvolvimentos desta indústria, que será o tema de destaque do 
ABTCP 2017 – 50º Congresso Internacional de Celulose e Papel!
 
ENTREVISTA: Adriano Santhiago de Oliveira, diretor do Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambien-
te, aborda as oportunidades para o setor fl orestal a partir do Acordo de Paris e contextualiza sobre os desdobramentos defi nidos 
na COP-22, conferência voltada para o início da regulamentação do Acordo.
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