
COLUNA RADAR

42 Revista O Papel - julho/July 2017

Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS 

ABTCP: reunião do Conselho 
Executivo na Veracel

O Conselho Executivo da ABTCP, presidido por Carlos Au-
gusto Soares do Amaral Santos (Klabin), esteve reunido no 
dia 23 de junho último na Veracel em Eunápolis-BA. Os tra-
balhos foram conduzidos por Darcio Berni, diretor executivo 
da ABTCP. Na foto dos conselheiros e executivos da ABTCP, 
participantes da esquerda para a direita, estão: Júlio Costa 
(Minerals), Clóvis Procópio (Melhoramentos Florestal), Dar-
cio Berni (ABTCP), Jonathas Costa (Contech), Luciano Donato 
(Albany), Ronaldo Ribeiro (Cenibra), Ari Medeiros (Veracel), 
Carlos Santos (Klabin), Elidio Frias (Representante Pessoa Fí-
sica), Paulo Galatti (Andritz) e Francisco Bosco (ABTCP).
Direto da fonte

Denúncias ambientais 
pelo celular
O aplicativo de smartphone ou tablet Denúncia Ambiente, 
da Secretaria do Meio Ambiente, permite ao cidadão enca-
minhar, consultar e acompanhar denúncias de ações contra 
a natureza. Disponível no SP Serviços – a loja de aplicati-
vos do Governo do Estado de São Paulo –, o app pode ser 
baixado gratuitamente na App Store e no Google Play. Com 
o aplicativo é possível informar a ocorrência de crimes am-
bientais relacionados à fauna, vegetação, água, solo, ruído, 
ar e fogo. Para mais informações sobre o SP Serviços, acesse 
o site www.spservicos.sp.gov.br
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente

Metso doará um milhão 
de euros para três 
universidades fi nlandesas
 A Metso está doando um total de um milhão de euros para 
a Universidade de Tecnologia de Tampere, a Universidade de 
Aalto e a Universidade de Oulu. Através da doação, a Metso 
deseja apoiar a pesquisa científi ca fi nlandesa e sua aplicação 
na prática. Tal doação é parte do programa para o centenário 
da independência da Finlândia. 
Fonte: Metso

Klabin inaugura seu Centro 
de Tecnologia no Paraná
A Klabin inaugurou no dia 28 de junho último seu Centro de 
Tecnologia, em Telêmaco Borba-PR. O novo Centro completa 
a integração das frentes de pesquisa e desenvolvimento das 
áreas de negócio da companhia, estratégia adotada para intro-
duzir uma visão global e unifi cada, de alta complexidade. Com 
laboratórios capazes de produzir uma gama diversa de produ-
tos de base fl orestal e realizar simulações das linhas de produ-
ção das fábricas, o espaço se dedicará a cinco rotas de pesqui-
sa: qualidade da madeira, desenvolvimento de novos produtos 
e aplicações – celulose, desenvolvimento de novos produtos e 
aplicações – papéis para embalagem, novas rotas tecnológicas 
com base fl orestal e meio ambiente e sustentabilidade.
Fonte: Klabin

Celulose Riograndense abre 
as portas para o movimento 
internacional He for She

Os colaboradores da Celulose Riograndense receberam a vi-
sita do presidente da Assembleia Legislativa, Edegar Pretto, 
e da superintendente geral do parlamento gaúcho, Mari Pe-
russo, em julho último, no auditório da empresa. O propósito 
do encontro foi apresentar aos funcionários o movimento Eles 
por Elas (internacionalmente conhecido como He for She, em 
inglês), criado pela Organização das Nações Unidas (ONU).  A 
Celulose Riograndense e a Assembleia Legislativa fazem par-
te do comitê estadual da campanha. “Os homens precisam 
participar desse debate pois, na maioria das vezes, são eles 
os agressores. Nosso objetivo é impulsionar a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres”, explicou Pretto. 
Fonte: Celulose Riograndense
 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 V

ER
AC

EL

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 C

EL
UL

O
SE

 R
IO

G
RA

N
DE

N
SE

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 K

LA
BI

N



COLUNA RADAR

43julho/July  2017 - Revista O Papel

Medidas de equilíbrio 
financeiro para o fim dos 
lixões e gestão de resíduos 
As medidas estruturantes para a erradicação dos lixões e 
adimplência das prefeituras na limpeza pública, acordadas 
pela Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos da Câmara Federal, em evento realizado 
em Brasília, no dia 12 de abril, são um grande avanço no 
arcabouço regulatório no setor de resíduos.  A afirmação é 
do presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tra-
tamento de Resíduos e Efluentes (Abetre), Carlos Fernandes.
Outra medida apresentada pela Frente Parlamentar e que 
conta com o apoio das entidades do setor é a flexibilização 
dos prazos para que os municípios erradiquem seus lixões, 
condicionada à elaboração dos respectivos planos munici-
pais de resíduos e da instituição de uma fonte específica de 
recursos para investimento e custeio dos serviços de limpeza 
urbana e da cadeia de manejo dos resíduos sólidos.
Fonte: Abetre

CARREIRAS

Carlos Justo é o novo gerente geral de Planejamento 

e Competitividade da Eldorado Brasil. O executivo terá 

entre suas principais atividades o planejamento estra-

tégico e a gestão de riscos empresariais. Ele também 

ficará responsável pelo fortalecimento do Programa 

Evolution, iniciativa da empresa com foco em produti-

vidade e competitividade.
Fonte: Eldorado Brasil 

O engenheiro Carlos Fernandes foi reeleito para a 

Presidência da Associação Brasileira de Empresas de 

Tratamento de Resíduos e Efluentes (Abetre) para o 

mandato de 2017-2020. O executivo reassume o cargo 

para dar continuidade ao trabalho de consolidação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Fonte: Abetre

O empresário e economista brasileiro Wilson Andrade 
é o mais novo membro do Comitê Consultivo (CC) do 
Fundo Comum de Commodities (CFC) da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 
Fonte: ABAF

COMUNICADO AO MERCADO

Alerta Fibria
A Fibria tomou conhecimento no dia 5 de julho último, 
dos anúncios de falsas vagas de emprego, para cargos de 
motorista, que voltaram a circular em redes sociais, utili-
zando o nome da empresa de forma irregular e ilegal, sem 
autorização. A Fibria informa que já está tomando as me-
didas judiciais cabíveis em relação ao fato e reforça que 
as vagas da empresa são divulgadas exclusivamente pelo  
site http://site.vagas.com.br/fibria
Fonte: Fibria

FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fibria compra 18% 
da empresa Spinnova
A Fibria assinou contrato para aquisição de participação 
minoritária na empresa Spinnova, da Finlândia, estabele-
cendo uma parceria para desenvolvimento, produção e co-
mercialização de materiais baseados em suas tecnologias. 
A Spinnova é uma start-up com foco no desenvolvimento 
de tecnologias de baixo custo e ambientalmente sustentá-
veis para a produção de matérias-primas para a indústria 
têxtil. Essas tecnologias utilizam fibras de madeira para a 
produção de fios e filamentos que podem substituir o al-
godão, a viscose e outros insumos na aplicação em tecidos 
e não tecidos. A Fibria pagará 5 milhões de euros por 18% 
do capital da empresa.
Fonte: Fibria

ABB completa 
a aquisição da B&R 
A ABB anunciou a conclusão da aquisição da B&R  
(Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), o maior for-
necedor independente de software, soluções de arquitetura 
aberta para automação fabril e de máquinas em todo o mun-
do. Com o fechamento da transação, a B&R torna-se parte 
da divisão de Industrial Automation da ABB como uma nova 
unidade de negócios global chamada Machine & Factory Au-
tomation, integrando as atividades PLC da ABB. A unidade 
está sediada em Eggelsberg, Áustria. 
A empresa também negocia as redes de comunicação da 
KEYMILE para fortalecer seu portfólio de redes digitais e 
software. A ideia é ampliar ainda mais a oferta digital da 
ABB, o ABB Ability. A transação deverá ser concluída durante 
o terceiro trimestre de 2017.
Fonte: ABB
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Voith conclui em tempo recorde 
start-up da Lee & Man TM 10
A Voith finalizou com sucesso – e em tempo recorde – o  
start-up da nova máquina tissue XcelLine TM 10 da fábrica 
da Lee & Man, em Jiangxi, na China. A colaboração entre 
as equipes da Lee & Man e da Voith foi fundamental para 
o resultado, e o primeiro rolo de papel tissue produzido pela 
máquina já apresentou qualidade comercializável. Com uma 
largura de tela de 5.600 milímetros, a TM 10 foi projetada 
para operar a uma velocidade máxima de 2 mil metros por 
minuto e produzirá 60 mil toneladas anuais de papel tissue 
doméstico a partir de fibras virgens. 
Fonte: Voith Paper

Kemira abre duas 
novas linhas de produção 
de agentes de colagem 
A Kemira anunciou a abertura das suas novas linhas 
de emulsão AKD e cola de breu catiônica no seu site 
de Nanjing, na Província de Jiangsu, na China. Com 
isso, a empresa passa a produzir e fornecer todos 
os tipos de agentes de colagem (ASA, AKD, cola de 
breu catiônica e superficial) para atender a clien-
tes na China continental, Taiwan, Vietnã, Japão 
e outras regiões da Ásia-Pacífico. O investimento 
amplia a oferta de produtos químicos de papel da 
Kemira e fortalece sua posição de liderança na in-
dústria de celulose e papel.
Fonte: Kemira

Andritz Automation 
abre dois novos escritórios 
na América do Norte
A Andritz Automation abriu dois novos escritórios locais nos 
EUA, em Pensacola, Flórida, e Eugene, Oregon, demonstran-
do assim o compromisso de oferecer aos seus clientes supor-
te individual e local. As equipes locais estão empenhadas 
em oferecer soluções progressivas e suporte para os sistemas 
elétricos, de controle e instrumentação.
Fonte: Andritz

INTERNACIONAL

Grupo Andritz fornecerá 
cinco caldeiras de leito 
fluidizado para a Nine Dragons 
O Grupo Andritz recebeu um pedido da Nine Dragons Paper 
(Holdings) Ltd. para fornecer um total de cinco caldeiras de leito 
fluidizado circulante (Powerfluid). As caldeiras serão instaladas 
em Taicang, Quanzhou, Yongxin, Chongqing e Dongguan.
A partida está agendada para o segundo semestre de 2018.
A Andritz AG também fechou contrato para fornecer a máqui-
na de tissue PrimeLineTAD com preparação de massa comple-
ta para a planta da First Quality Tissue, em Lock Haven, 
EUA. O start-up está agendado para 2019. A máquina tem 
capacidade para aproximadamente 70 mil toneladas por ano. 
Na Tailândia, o Grupo Andritz fechou o quinto sistema de 
refinação pressurizado para a S. Kijchai Enterprise PCL 
(SKN), para a linha de produção de MDF (Fibra de Média 
Densidade) da planta de Rayong. O start-up está agendado 
para junho de 2018.  Em junho, a Andritz AG também come-
morou a entrada em operação com sucesso da segunda má-
quina tissue com yankee de aço para a Hebei Yihoucheng, 
na China. A máquina possui velocidade de 1.650 m/min e 
uma largura de 2,85 m. 
Fonte: Andritz AG

Valmet fornecerá sistema 
Defibrator para a Chiping 
County Senqiang 
A Valmet entregará um sistema Defibrator EVO-56 para a 
Chiping County Senqiang, na China, destinado à nova linha 
de cartão de fibras. O sistema produzirá 30 toneladas por 
hora/peso seco absoluto (bone dry) de fibra não resinada. O 
início está previsto para junho de 2018.
Fonte: Valmet 

AkzoNobel aumenta 
a capacidade das 
microesferas expansíveis 
O aumento da demanda pelo produto Expancel – um ingre-
diente essencial em muitos bens de consumo, aplicações in-
dustriais e indústria da construção – fez a AkzoNobel investir 
mais de 20 milhões de euros na expansão da sua instalação, 
em Stockvik, perto de Sundsvall, na Suécia. A conclusão está 
prevista para o final de 2018. 
Fonte: AkzoNobel 
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INVESTIMENTOS

Projeto Horizonte 2 da Fibria 
A Fibria entrou em uma das fases mais importantes do crono-
grama da construção da sua segunda linha em Três Lagoas-MS, 
com a finalização das montagens e a execução dos testes dos 
equipamentos. No dia 6 de julho último, foi executada a primeira 
queima de combustível auxiliar na caldeira de recuperação. Após 
essa etapa, que promove o aquecimento da caldeira, é realizada 
a lavagem química para a limpeza das tubulações. 
Recentemente, também iniciou o processamento de madeira no 
pátio de cavacos. Os picadores, que transformam as toras de 
eucalipto em pedaços de madeira (cavacos), onde foram alimen-
tados pela primeira vez para continuar o comissionamento das 
linhas (fase de testes nos equipamentos) e ajustar a qualidade 
dos cavacos que serão consumidos nessa linha. O pátio de pre-
paro de cavacos do Projeto Horizonte 2 conta com quatro linhas 
de picagem, onde ficam os picadores que possuem 3,87 metros 
de diâmetro e pesam 40 toneladas cada um. Eles possuem ca-
pacidade para 400 m³/hora, somando os quatro, a produção é 
de 1600m³/h. O processamento de madeira para formação da 
primeira pilha de cavacos inicia-se ainda no mês de julho. 
Fonte: Fibria

SUSTENTABILIDADE

Relatório de 
Sustentabilidade Suzano
A Suzano Papel e Celulose apresentou a edição 2016 do seu 
Relatório de Sustentabilidade, tendo como principal novida-
de o uso do Papel Pólen® – mais prazer em ler. Outra novi-
dade é a divulgação de uma nova Matriz de Materialidade 
com o detalhamento dos temas mais relevantes para nos-
sos stakeholders internos e externos. O Relatório pode ser 
acessado pelo endereço www.suzano.com.br/comunicacao/
publicacoes/#relatorio-sustentabilidade 
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Relatório BASF
A BASF apresentou o seu Relatório América do Sul 2016, 
com temas estratégicos como Governança Corporativa, 
Investimentos, Resultados financeiros, Inovação, Susten-
tabilidade e Contribuições para os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e este relatório está disponível 
no website da empresa (https://www.basf.com/br/pt/com-
pany/sustainability.html).
Fonte: BASF
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LANÇAMENTOS

Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: Implementação e 
monitoramento de 
resíduos urbanos
O Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade 
de São Paulo e o Observatório da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (OPNRS), por meio da Divisão de Ciência, 
Gestão e Tecnologia Ambiental (DCGCTA) e do Instituto 
BVRio, representando o OPNRS, publicaram o livro digi-
tal Política Nacional de Resíduos Sólidos: Implementação e 
monitoramento de resíduos urbanos. O conjunto de artigos 
proporciona um panorama nacional sobre os avanços, de-
safios e oportunidades para a implementação mais efeti-
va da PNRS. Baixe o livro no site http://wp.bvrio.org.
Fonte: BVRio

EcoCal Plus reduz custos 
de produção de papel-cartão    

A nova calandra EcoCal Plus da Voith permite que fabri-
cantes produzam papel-cartão de alta qualidade com 
maior estabilidade e menor gramatura. O alisamento tér-
mico da EcoCal Plus proporciona economias de até 3,5% 
em matérias-primas e o processo resulta em uma melhor 
estrutura superficial do papel, atendendo à demanda por 
papéis-cartão com o maior bulk possível. 
Fonte: Voith

PRÊMIOS

Prêmio Valor Inovação Brasil
A Air Liquide está entre as 150 empresas mais inovado-
ras do Brasil, de acordo com o ranking Valor Inovação 
Brasil. A empresa foi eleita na categoria Indústria Quí-
mica e Petroquímica. Fundada na França em 1902, a Air 
Liquide está presente no Brasil desde 1945. 
Além da Air Liquide, a Ingredion também foi premiada 
como a terceira colocada na categoria Alimentos, Bebidas e 
Ingredientes e ocupou a 71.ª posição na classificação geral.
Fontes: Air Liquide e Ingredion


