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Planta da Kemira em
Telêmaco Borba, no Paraná

AMÉRICA DO SUL NO FOCO
DOS INVESTIMENTOS DA KEMIRA
Focada no atendimento às necessidades dos fabricantes e em busca de oferecer o melhor portfólio de
soluções técnicas para estar cada vez mais perto de seus clientes, a Kemira investe na produção local
para se manter na liderança do mercado
de especialidades
químicas para a indústria de celulose e papel
Reator multipropósito
da Kemira,

O

em Telêmaco Borba, Paraná

s mais de 95 anos de experiência com a indústria de celulose
e papel e seu compromisso estratégico qualificam a Kemira a
participar da rápida expansão que o mercado sul-americano
tem vivido nos últimos dez anos.

Reator multipropósito da Kemira, em Telêmaco Borba, Paraná
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Em sua planta localizada em Telêmaco Borba, no Paraná, a Kemira investiu na montagem de um Reator Multipropósito que ampliou
a produção local de Produtos Químicos de Processos e Funcionais,
como agentes de colagem superficial, ligante e resinas de resistência.
Além disso, ampliou a capacidade de produção de AKD e modernizou
sua linha de produção de Cola de Breu.
Em Ortigueira, também no Paraná, construiu sua primeira planta
de produção de Clorato de Sódio, para atender à maior unidade fabril
da Klabin, com capacidade de produção anual de1,5 milhão de toneladas de celulose para mercado.
No Uruguai, em sua unidade de Fray Bentos, a Kemira ampliou sua
produção de Peróxido de Hidrogênio e Clorato de Sódio para atender
à demanda crescente de clientes locais, produtores globais de celulose para mercado.
A Kemira também adquiriu os negócios de produtos químicos
para papel da AkzoNobel, que fortaleceu suas soluções técnicas
para os clientes.
A Kemira tem o portfólio mais abrangente do mercado sul-ameri-
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Planta de Clorato de Sódio da Kemira, em Ortigueira, no Paraná

cano, atendendo a diferentes aplicações que cobrem todo o processo
de fabricação de celulose e papel:
Produtos Funcionais:
Aditivos para Superfície e Coating
Corantes
Branqueamento
Colagem Interna e Superficial
Resistência
Controle de Crepe e Maciez
Produtos para Eficiência de Processo:
Retenção e Drenagem
Controle de Depósitos
Controle de Espuma e Desaeração
Tratamento de Água
Promoters Funcionais
No mundo, a Kemira tem 63 unidades de produção, sendo 24 de
Polímeros de Poliacrilamida e outros Produtos Químicos de Processo
e dez plantas de Produtos para Branqueamento e Polpação.
Na América do Sul, a Kemira tem quatro unidades de produção:
• No Brasil, em Telêmaco Borba, Produtos Químicos para Processo; em Ortigueira, Produtos para Branqueamento;
• No Uruguai, em FrayBentos, Produtos para Branqueamento; e
• Na Argentina, em Rosário, Produtos para Branqueamento.
As raízes da Kemira estão na indústria de Celulose e Papel e, por este
motivo, os maiores players mundiais contam com sua tecnologia para
desenvolvimento de importantes projetos no mercado sul-americano.
A Kemira tem planos de introduzir novas tecnologias na região, em
áreas como a de Antiespumante com Baixo Carryover para Celulose, Antiespumante Base Água e Agentes de Resistência a Seco, entre outros.
A Kemira tem mais de 1.200 patentes desenvolvidas em seus centros de Pesquisa & Desenvolvimento e, em 2016, atingiu um faturamento de € 2,4 bilhões, com cerca de 4.700 funcionários.

A Kemira acredita que o crescimento da população global e a escassez
de recursos aumentam continuamente a necessidade de produzir mais
com menos. Para tornar isso possível, trabalha junto às indústrias que fazem uso intensivo de água. No mercado de celulose e papel, por exemplo,
existem alguns casos em que é visível essa possibilidade:
• com a reciclagem, cada vez mais produtos químicos
são necessários para obter um cartão ou papel mais forte;
• com o aumento cada vez maior das compras on-line,
mais embalagens são produzidas; e
• a crescente classe média em mercados
emergentes consome mais papel.
A visão da Kemira é ser a primeira escolha em produtos químicos para
as indústrias que fazem uso intensivo de água. Sendo o segmento de celulose responsável por 50% do seu faturamento global, todos os esforços serão feitos para atendê-lo com alto nível de qualidade, disponibilidade e eficiência.                     n

Planta da Kemira dentro da UPM, em Fray Bentos, no Uruguai
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