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Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Eldorado amplia programa de 
visitas em 2017
Com um programa de visitas iniciado durante o período de construção 
de sua unidade industrial em Três Lagoas-MS, a Eldorado Brasil (www.
eldoradobrasil.com.br) recebeu no ano passado mais de 400 pessoas 
em sua planta industrial. Os interessados em participar do programa 
de visitas em 2018 deverão enviar ofício para comunicação@eldo-
radobrasil.com.br, considerando que os grupos devem ter, no mí-
nimo, 10 e, no máximo, 30 pessoas. As visitas são agendadas sempre 
às terças e quintas-feiras do mês.
Fonte: Eldorado Brasil

 
Guia Prático para Due Diligence 
de madeira tropical
A BVRio publicou um guia prático para facilitar a realização da Due Di-
ligence de produtos de madeira tropical. O guia, que analisa Libéria, 
segue a publicação de um primeiro guia, lançado em outubro de 2017, 
analisando Brasil e Gana. O objetivo é resumir os documentos principais 
que precisam ser coletados e como interpretá-los, a fim de realizar a 
Due Diligence da madeira a ser importada de diferentes países para os 
mercados dos EUA e da Europa. Confira no site da BVRio (www.bvrio.
org) o documento para download.
Fonte: BVRio 

CARREIRAS
Nico Delvaux, presidente e CEO da Metso, renunciou ao seu cargo 
para assumir o cargo de presidente e CEO da ASSA ABLOY AB. Ele 
deixará suas funções na Metso em 18 de junho de 2018. 
Fonte: Metso

COMEMORAÇÕES

Suzano reconhecida 
pela inovação e 
fornecimento de papel
A Suzano Papel e Celulose está listada no GC Powerlist 2017 como um 
dos mais influentes departamentos jurídicos do País. O prêmio interna-
cional reconhece anualmente profissionais e empresas que se destacam 
pelas boas práticas em sua atuação jurídica. O GC Powerlist é uma pu-
blicação do The Legal 500, que há 29 anos analisa a capacidade dos 
escritórios de advocacia em todo o mundo e fornece cobertura global 
sobre advogados, escritórios de advocacia e departamentos jurídicos.  
Além desse reconhecimento pela inovação, a empresa foi premiada 
na categoria “Fornecedores de Papel” da edição 2017/2018 do Prêmio 
Fornecedor ANATEC – Associação Nacional das Empresas de Comuni-
cação Segmentada. A premiação, que tem abrangência nacional, busca 
destacar as melhores empresas fornecedoras de produtos e serviços, 
indicadas pelos associados da ANATEC. 
Fonte: Suzano Papel e Celulose

Klabin integra o 
Índice Ambiental do WWF
Pela terceira vez consecutiva, a Klabin figura no Índice Am-

biental de Empresas de Papel e Celulose – Environmental 

Paper Company Index 2017 (EPCI) –, realizado a cada dois 

anos pelo WWF. O EPCI baseia-se na divulgação voluntária 

das empresas de mais de 50 indicadores que medem o de-

sempenho ambiental e suas mudanças ao longo do tempo 

nas organizações em relação ao Fornecimento Responsável 

de Fibra, Produção Limpa e relatórios sobre o Sistema de Ge-

renciamento Ambiental.
Fonte: Klabin

 
Celulose Irani entre as cinco 
melhores empresas para se 
trabalhar em Santa Catarina
A Celulose Irani ganhou o reconhecimento oferecido pelo Ins-

tituto Great Place To Work (GPTW) como uma das melhores 

empresas para se trabalhar em Santa Catarina. Na categoria 

Grandes Empresas, que empregam a partir de mil funcioná-

rios, a Celulose Irani ficou na quinta posição. Em novembro, 

o GPTW já havia reconhecido a companhia como uma das 

melhores empresas para se trabalhar no Rio Grande do Sul.
Fonte: Celulose Irani

IPEF comemora uma 
década de criação do PCCF
O Programa Cooperativo sobre Certificação Flores-
tal (PCCF) foi lançado pelo Instituto de Pesquisas e 
Estudos Florestais (IPEF) em julho de 2007 e rapida-
mente expandiu a sua atuação cobrindo atualmente 
todos os assuntos pertinentes às certificações FSC® 
e PEFC/Cerflor, tanto no âmbito técnico quanto no 
estratégico.
Hoje, o PCCF conta com 38 empresas filiadas, que 
manejam 64% de toda a área certificada FSC® no 
Brasil. Desde sua criação, a agenda de químicos é o 
destaque entre as conquistas do PCCF. Vale lembrar 
que os diversos sistemas de certificação no setor flo-
restal sempre foram um desafio para as empresas e 
este desafio se tornou ainda maior quando surgiram 
as restrições ao uso de pesticidas em florestas certifi-
cadas pelo FSC®. 
Fonte: IPEF
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FATOS

Eldorado inicia plantio de 
clones próprios
A Eldorado Brasil já começa a produzir em seu viveiro em An-
dradina-SP os clones de eucalipto desenvolvidos dentro de seu 
programa de melhoramento genético. Batizados de ELD1 e ELD2, 
com produtividade média de 16% superior em comparação aos 
utilizados hoje pela companhia, que tem como meta plantar 
apenas clones selecionados em seu programa de melhoramento 
genético até 2023. Os primeiros plantios destes clones em escala 
piloto serão realizados em fazendas arrendadas pela empresa no 
Mato Grosso do Sul, em 2018.  A partir do melhoramento flores-
tal, a empresa criou sua rede experimental, que conta com mais 
de 2 mil clones de eucalipto plantados em todo o País e testou 
em diferentes localidades de suas fazendas. A partir desses mate-
riais, a Eldorado desenvolveu 95 matrizes para formar seu pomar 
de hibridização, de onde já foram produzidos 285 mil indivíduos 
novos (sementes), que seguiram para avaliação em campo e futu-
ra seleção de novos clones elites, como ELD1 e ELD2.
Fonte: Eldorado Brasil

Projeto comprova viabilidade 
econômica do reflorestamento 
com espécies nativas e 
sistemas agroflorestais
O Brasil se comprometeu a restaurar e reflorestar 12 milhões de 
hectares até 2030 como parte de sua meta climática no Acordo 
de Paris. O Projeto Valorização Econômica do Reflorestamento 
com Espécies Nativas (VERENA) mostra que o reflorestamen-
to com espécies nativas é economicamente competitivo, onde 
uma ferramenta gratuita foi desenvolvida para calcular se um 
projeto de reflorestamento ou Sistema Agroflorestal (SAF) é vi-
ável, ou seja, se equilibra capital financeiro e natural e oferece 
oportunidades de negócio e emprego no meio rural. A iniciativa 
analisou nos dois últimos anos a viabilidade técnica e econômi-
ca do reflorestamento com espécies nativas, e também os be-
nefícios sociais e ambientais, de 12 estudos de caso em proprie-
dades na Amazônia e Mata Atlântica. A análise conjunta dos 
12 estudos de caso mostra que, em média, o retorno dos ativos 
é maior (16%) para o reflorestamento com espécies nativas e 
SAFs do que a média da agricultura e silvicultura com pinus e 
eucalipto (13%). A análise conjunta também indica que o re-
torno médio do investimento nos 12 estudos casos do VERENA 
leva 16 anos frente a 12 anos nos casos estudados da agricul-
tura e silvicultura com espécies exóticas. O Projeto VERENA é 
liderado pelo WRI Brasil em parceria com a União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN).
Fonte: WRI Brasil

 

Publicada a nova versão 
da ISO/IEC 17025
A mais conhecida norma técnica internacional sobre competência de labo-
ratórios de ensaio e calibração, a ISO/IEC 17025, acaba de ser publicada 
em nova versão, que contempla as últimas mudanças nesse ambiente, 
assim como as práticas mais recentes. No Brasil, o Projeto de Revisão da 
Norma – adotada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas como 
ABNT NBR ISO/IEC 17025, Requisitos Gerais para Competência de Labo-
ratórios de Ensaio e Calibração – encontra-se em Consulta Nacional até 
o dia 10 de dezembro, e a publicação está prevista para janeiro ou feve-
reiro de 2018. Referência mundial, a ISO/IEC 17025: 2017 possibilita que 
os laboratórios produzam resultados altamente confiáveis e, dessa forma, 
demonstrem que são tecnicamente competentes.  A norma é fruto de 
trabalho conjunto da Internacional Organization for Standardization (ISO) e 
da International Electrotechnical Commission (IEC), sob a gestão do Comitê 
ISO de Avaliação de Conformidade (ISO/CASCO). Para conhecer o Projeto 
de Revisão em Consulta Nacional, acesse: http://www.abntonline.com.br/
consultanacional/projetfile.aspx?P=26158&F=28122
Fonte: ABNT

FUSÕES & AQUISIÇÕES

Suzano compra Facepa 
A Suzano anunciou a aquisição da Fábrica de Papel da Amazônia S.A. 
(Facepa), maior produtora de papel do segmento tissue (papéis sanitários) 
das regiões Norte e Nordeste do Brasil. A operação, avaliada em R$ 310 
milhões, ampliará a presença da Suzano Papel e Celulose no mercado de 
produtos de consumo. A expectativa com as duas unidades da Suzano é 
atingir uma capacidade de produção de 120 mil t/ano de tissue, sendo 60 
mil t/ano de produto acabado, e as outras 60 mil t/ano em “jumbo rolls”.
Fonte: Suzano Papel e Celulose

INTERNACIONAL

ANDRITZ
A ANDRITZ iniciou a linha II de MDF fornecida para a Panel Plus MDF 
Co. Ltd., com sede em Banguecoque, na Tailândia, da fábrica de Hat 
Yai. O sistema de refinação pressurizado e de lavagem de cavacos tem 
uma capacidade de 30 bdmt/h e caracteriza-se por um baixo consumo 
específico de energia.
Para o Grupo Heinzel, a ANDRITZ realizou a reforma da Máquina de 
Papel (MP)10 da fábrica de papel em Laakirchen, na Áustria. A máquina 
foi convertida para produção de fluting e testliner, com gramaturas de 
70 a 140 g/m² a partir de fibras recicladas.
Com uma velocidade de projeto de 1.600 m/min e uma largura de 7.500 
mm, a MP 10 produz 450.000 t/a de fluting e testliners.
Da Mariysky Pulp and Paper Mill, na Rússia, a ANDRITZ recebeu um 
pedido para atualizar a linha de preparação de massa da MP1 com 
equipamentos de última geração para espessamento e refinação de alta 
consistência. A partida está agendada para o terceiro trimestre de 2018.
Na China, a ANDRITZ recebeu uma encomenda da Dongguan Jianhui Pa-
per para instalar três sistemas FibreFlow na usina de Dongguan, província 
de Guangdong. A partida está prevista para o segundo trimestre de 2018.
Fonte: Andritz
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LUCART
A Lucart colocou recentemente em operação uma nova rebobi-
nadeira tissue TT WIND-P fornecida pelo produtor italiano de 
máquinas Toscotec em suas instalações em Laval sur Vologne, na 
França. O modelo tecido TT WIND-P possui dois suportes de de-
senrolamento e rolos primários de 2.900 mm de largura e 2.600 
mm de diâmetro e operam na velocidade máxima de 1.400 mpm.
Fonte: Toscotec

NUON e AKZONOBEL
A Nuon deve fornecer energia flexível a três dos sites de pro-
dução química da AkzoNobel na Holanda como parte de um 
acordo que adquire um total de 1,5 TWh. O acordo permitirá 
que a AkzoNobel aproveite a flexibilidade em sua produção 
química e sua própria geração de eletricidade para equilibrar as 
flutuações no fornecimento de energia para otimizar os custos.  
A solução de oferta inovadora – que envolve sites em Delfzijl, 
Hengelo e Roterdã – fornece acesso a mercados comerciais e re-
presenta um próximo passo, para que a AkzoNobel atinja seus 
objetivos estratégicos e de sustentabilidade. O acordo também 
permitirá a compra de energia renovável de outras partes e facili-
tará outros futuros contratos de compra de energia.
Fonte: AkzoNobel

OMET 
A OMET apresentou a nova versão da linha FV, o FV.6, uma so-
lução de dobragem a vácuo de alto desempenho, especialmente 
dedicada à produção de dispensers de guardanapos. Este tipo de 
guardanapo é típico do mercado norte-americano, mas seu uso 
está se espalhando rapidamente em toda a Europa. Graças às seis 
pistas e diversas inovações tecnológicas, todo o processo de con-
versão pode ser totalmente controlado a partir do painel princi-
pal graças a um grupo de câmeras instaladas dentro da máquina.  
A máquina pode produzir formatos de até 17x17 polegadas na ve-
locidade máxima de 250 metros por minuto, tem 4,70 metros de 
altura e é protegida por uma cabine, o que aumenta a segurança 
e impede o operador de tocar em uma parte perigosa. A manu-
tenção é simples e envolve uma intervenção direta muito limitada 
do operador, também a troca de trabalho pode ser realizada facil-
mente em menos de 2 minutos.
Fonte: OMET

VALMET
A Valmet entregará uma nova linha de picagem de alta capacidade 
e um sistema de manipulação de cavacos para a Sappi Southern 
Africa (Pty) Ltd., da planta de Saiccor. A atualização visa a au-
mentar a capacidade de corte, melhorar a qualidade dos cavacos 
e minimizar as perdas de madeira. A linha será entregue e insta-
lada no final de 2018 e o início está previsto para janeiro de 2019. 
Na Finlândia e na Suécia, a Valmet fornecerá o seu sistema de au-
tomação Valmet DNA a três usinas de biogás de propriedade da 
Gasum. Além disso, também fornecerá uma solução Valmet DNA 
Integrated Operations para coleta de dados centralizada e ge-

renciamento de logística de contêineres para todas as usinas de 
biogás e estações de gás de Gasum. Os sistemas e soluções se-
rão entregues durante o primeiro e segundo trimestres de 2018. 
Também na Finlândia, a Valmet celebrou um acordo com a KSS 
Energia para uma automação turnkey e entrega de eletrificação a 
usina hidrelétrica Siikakoski em Kouvola. A primeira entrega ocorre-
rá no final do verão de 2018 e a segunda,  um ano depois, em 2019. 
Já na China, o fornecimento da Valmet será de tecnologias-
-chave e sistemas de controle para três novas máquinas de car-
tão. Duas das máquinas estarão produzindo liner e uma produzi-
rá fluting. A partida das máquinas está agendada para 2019. Na 
Tailândia, a empresa fornecerá três sistemas Valmet IQ Moisturizer 
para a Siam Kraft Industry Co., Ltd. e para a Thai Cane Paper Pu-
blic Co., Ltd. Ambas as empresas são da SCG Packaging. As en-
tregas deverão ocorrer nos dois primeiros trimestres de 2018. 
Mundialmente, a Valmet lançou uma ferramenta preditiva para de-
tectar vazamentos de caldeiras de recuperação – o Valmet Recovery 
Boiler Leak Detector. Esta aplicação de diagnóstico inovadora com 
análises avançadas permite detectar até mesmo os menores vaza-
mentos de tubos de maneira sem precedentes, resultando em uma 
melhoria significativa da segurança da caldeira e riscos de danos 
reduzidos. Tipicamente, os Sistemas de Controle Distribuídos (DCS) 
têm apenas ferramentas relativamente primitivas para a detecção 
de vazamento da caldeira de recuperação. Estes incluem diferen-
ciais simples entre a água de alimentação e o vapor ou alarmes para 
o baixo nível do tambor ou alta pressão no forno que são ativados 
apenas no caso de vazamentos muito grandes e repentinos.
Fonte: Valmet

INVESTIMENTOS

Xerium terá nova fábrica no Chile

A Xerium Technologies segue a pleno vapor com a construção 
de sua nova fábrica de Revestimentos e Serviços Mecânicos, 
na cidade de Coronel, grande Concepción, no sul do Chile. A 
previsão será inaugurar o novo centro industrial no primeiro 
quadrimestre de 2018 para atender aos clientes do setor de 
Papel & Celulose do Chile, além de outros situados na costa 
pacífica da América do Sul.
Uma completa gama de serviços mecânicos e revestimentos em 
elastômeros de borracha, assim como tecnologia Smart Roll, será 
oferecida pela Xerium em linha com as modernas práticas e pro-
dutos disponibilizados mundialmente pela empresa aos clientes. 
Fonte: Xerium
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Ecolab inaugura nova 
linha de produção na 
sua planta de Suzano
A Ecolab está usando uma das tecnologias mais inovadoras do 
mundo em sua nova linha de produção do PurateTM, instalada re-
centemente na planta da empresa, em Suzano, São Paulo. O pro-
duto químico PurateTM utilizado para tratar a água em diferentes 
aplicações industriais tem como base o Clorato de Sódio em vez de 
Clorito de Sódio, além de tornar a geração de ClO2 no local simples e 
mais confiável. Com as instalações concluídas, os testes com a pro-
dução dos primeiros lotes do produto já estão sendo validados pela 
equipe global de engenheiros da empresa. Além do Brasil, apenas 
os Estados Unidos e a Alemanha produzem o Purate. Para a nova 
linha de produção, a Ecolab, por meio da divisão Nalco Water, inves-
tiu, principalmente, em tecnologia de ponta, usando o conceito de 
Indústria 4.0, conseguindo assim ganhar também em logística, 
uma vez que esta planta está localizada em um ponto estratégico, 
próximo aos grandes clientes, principais aeroportos e ao porto de 
Santos. O produto químico será exportado para a América Latina.
Fonte: Ecolab
 

SEPAC amplia capacidade pro-
dutiva no Paraná

A SEPAC, Serrados e Pasta Celulose, está concluindo a última 
etapa do seu projeto de expansão de capacidade produtiva do 
seu parque fabril, localizado na cidade de Mallet, no sudeste 
do Estado do Paraná. Com a aquisição da sexta máquina para 
a produção de bobinas e duas novas linhas de conversão, a 
produção diária estimada será de 450 toneladas de papel por dia.  
A empresa, que se dedica exclusivamente à fabricação de papéis 
tissue, a partir de fibras celulósicas virgens e recicladas, tem em 
seu mix de produtos papéis higiênicos folha simples e folha du-
pla, toalhas de papel, guardanapos, além de fraldas descartáveis.
A distribuição dos produtos é feita por meio de uma operação 
realizada em, aproximadamente, mil cidades em todos os Esta-
dos da Federação e para os países do Mercosul. O planejamen-
to da indústria prevê para os próximos anos a instalação de um 
novo polo fabril. 
Fonte: SEPAC

Pöyry amplia investimento em 
soluções digitais
A Pöyry está aumentando seus investimentos em digitalização 
com a criação de um time dedicado para atuar em seu processo 
de transformação digital. A multinacional finlandesa de consul-
toria e serviços de engenharia anunciou no início deste ano o 
#PoyryDigital, conjunto abrangente de soluções digitais, que 
já resultou em 17 novos serviços, englobando desde ‘Smart Wa-
ter’ até ‘Pöyry Innovation Link’. 
Para liderar o time, Stephen Woodhouse, diretor do Consulting Bu-
siness Group e especialista mundial em mercados de energia, foi 
nomeado Chief Digital Officer. Stephen, em colaboração com a 
equipe do #PoyryDigital, ajudará a oferecer produtos de maior 
valor agregado aos clientes, estimulando, incubando e conectando 
as muitas evoluções digitais nas soluções que a Pöyry desenvolve.
Fonte: Pöyry

LANÇAMENTOS

Solenis lança a FusionSM 
para papéis de embalagem
A Solenis está lançando no mercado latino-americano a 

tecnologia de resistência e desempenho FusionSM que com-

bina comprovadas soluções de resistência a seco em pa-

péis de embalagem. Com a queda da qualidade da fibra, 

o aumento das exigências por maior resistência do papel, 

por embalagens mais leves e pela redução no uso de água 

no processo produtivo, os aditivos tradicionais de resis-

tência tornam-se limitados para a fabricação de papel e 

papelão para embalagem. 

A solução FusionSM supera os problemas de sistemas for-

mados por apenas um componente. Esta nova abordagem 

catiônica-aniônica amplia o desempenho dos aditivos de 

resistência tradicionais e permite que os fabricantes atin-

jam suas necessidades de alta resistência. 

Para os operadores de fábrica, a tecnologia de resistência 

e desempenho FusionSM foi projetada para oferecer maior 

resistência e produção com custos mais baixos, gramaturas 

reduzidas, menor dependência de fibras virgens, maior uso 

de fibras recicladas de baixo custo, uso reduzido de água 

e redução da variação do processo. De acordo com Elidio 

Frias, Executivo de Marketing da Solenis, vários fabrican-

tes de embalagens começaram a usar a tecnologia de re-

sistência e desempenho FusionSM. “Nossa conversão mais 

recente gerou mais de US$ 1,5 milhão por ano em econo-

mia, reduzindo a gramatura das embalagens”, destacou.

Fonte: Solenis
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Danfoss abre primeiro 
centro de impressão 3D
A Danfoss abriu o primeiro de três centros de impressão 

3D mundiais. Localizado em Nordborg, na Dinamarca, o 

espaço dá a todos os funcionários da União Europeia a 

oportunidade de ter protótipos e componentes impressos 

em 3D e receber assistência especializada. 

Além desse centro, outra unidade está em andamento e 

será inaugurada na América do Norte, enquanto uma ter-

ceira foi planejada para a Ásia. Os centros de competên-

cias com impressão 3D na Europa, América do Norte e Ásia 

estarão equipados com as principais tecnologias. 

A HP 4200 é a primeira impressora do gênero a ser ins-

talada em um usuário final na Escandinávia. É dez vezes 

mais rápida do que outras tecnologias de impressão 3D 

com pó e estabelecerá um novo padrão na fabricação de 

alto volume.
Fonte: Danfoss

MERCADO

Smurfit Kappa: serviço 
ShelfSmart  eleva vendas 
em 10% na espanhola 
Agua de Benassal
“Desde o lançamento do ShelfSmart em 2015, acumulamos uma 

enorme quantidade de informações de consumidores que foram 

utilizadas para produzir embalagens altamente visíveis, criativas 

e prontas para a prateleira de algumas das maiores marcas mun-

diais”, avalia o vice-presidente de Inovação e Desenvolvimento 

da Smurfit Kappa, Arco Berkenbosch. Apesar de a maioria das 

decisões de compra serem feitas por compradores na loja, diz o 

executivo, frequentemente, observa-se que as marcas falham em 

aproveitar a oportunidade de marketing poderosa que isto gera. 

O serviço inovador ShelfSmart da Smurfit Kappa auxiliou a Agua 

de Benassal, uma empresa de água mineral premium da Espanha, 

a aumentar suas vendas em 10%. A empresa desejava aumentar 

o impacto de seus produtos na loja, então, a Smurfit Kappa anali-

sou sua solução atual e recomendou uma mudança de design que 

levou a um aumento significativo nas vendas.

O serviço ShelfSmart combina opiniões de mais de 50 mil con-

sumidores de 28 categorias de produtos em 13 países com fer-

ramentas e conhecimento líderes na indústria. Esses elementos 

trabalham em conjunto para permitir aos produtores e varejistas 

testar o impacto de novos designs de embalagens nos olhos dos 

consumidores, permitindo, enfim, que a visibilidade e as vendas 

de seus produtos aumentem. Adicionalmente, o serviço ShelfS-

mart utiliza um conjunto de ferramentas únicas. 

A Smurfit Kappa utiliza as informações e as ferramentas em um 

processo colaborativo com o cliente, para criar embalagens que 

possam superar a concorrência ao se destacar nas prateleiras. Ao 

testar o produto com centenas de consumidores reais antes de 

levá-los às lojas, o risco de o design ser insatisfatório é mitigado, 

e as marcas podem desfrutar dos benefícios associados às emba-

lagens otimizadas para as prateleiras.
Fonte: Smurfit Kappa Brasil

Voith e Suzano consolidam 
parceria com startup 
de duas máquinas tissue
A Voith Paper, uma das parceiras tecnológicas da Suzano Papel e 

Celulose, concluiu com sucesso o startup de duas máquinas com-

pletas XcelLine VTM4 de dupla largura, instaladas nas unidades 

de Imperatriz-MA e Mucuri-BA. Cada uma delas tem capacidade 

para produzir cerca de 220 toneladas de papel por dia, a uma 

velocidade de 2000 metros por minuto. Os projetos foram realiza-

dos na modalidade PLP (Process Line Package), nos quais a Voith 

também forneceu todos os equipamentos auxiliares e serviços 

para o funcionamento completo das máquinas. A nova VTM4 de 

Mucuri iniciou a operação em setembro de 2017. Já a instalada 

na unidade de Imperatriz teve seu startup no final de novembro. 
Fonte: Voith

BASF e AgFunder na aceleração 
das startups do agronegócio
O AgroStart, programa de aceleração de startups da BASF, e a 
AgFunder, plataforma americana online de investimento no agro-
negócio, prepararam uma websérie para mostrar os avanços e a 
importância da tecnologia para o desenvolvimento da agricultura 
no País. Nesta ação, Rob Leclerc, cofundador da AgFunder, des-
taca o AgroStart como um programa completo para quem busca 
sucesso neste ecossistema.  
Os empreendedores interessados na aceleração de seus negócios 
pelo AgroStart precisam oferecer soluções que auxiliem a cadeia 
agrícola em cinco importantes desafios: gestão da lavoura, auto-
mação no campo, gestão de estoques, agricultura de precisão e 
rastreabilidade. Para inscrever sua startup no programa, acesse o 
site www.agrostart.basf.com.br. O próximo processo seleti-
vo acontecerá em fevereiro de 2018.  
Fonte: BASF
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Fiesp/Ciesp prevê 
melhor desempenho 
da economia em 2018

Análise feita pela Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo – e pelo Ciesp – Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo – mostra que em 2018 deverá ganhar força a retomada da 
economia brasileira. Para a economia como um todo, a expectativa 
da Fiesp e do Ciesp é de crescimento de 2,8% do PIB – Produto 
Interno Bruto – no ano que vem. 
Para o segmento da Indústria de Transformação, o crescimento pro-
jetado é de 3,1%. Em relação aos investimentos (formação bruta 
de capital fi xo), a expansão esperada é de 3,2%. As previsões para 
2018 são respaldadas por resultados positivos em diversos aspectos 
da economia que vêm de três trimestres seguidos de crescimento do 
PIB, incluindo expansão de 0,1% no terceiro trimestre, em relação 
ao anterior. É um sinal de recuperação consistente, sustentada pelo 
consumo. Também houve no terceiro trimestre crescimento no con-
sumo das famílias, além de volta da expansão dos investimentos, 
depois de longo período de quedas sucessivas.
Fonte: Fiesp

KSB Brasil comemora 
fornecimento de bomba 
nacionalizada HGC
Após nacionalizar a bomba hidráulica HGC, a KSBBrasil celebra o 
fornecimento de três unidades do modelo para a segunda linha 
de produção da Fibria em Três Lagoas-MS. Trata-se do primeiro 
grande projeto concretizado após o início da produção local nas 
instalações da empresa em Várzea Paulista-SP. A bomba HGC é 
utilizada em sistemas que exigem alta pressão, possui construção 
horizontal, segmentada com multiestágios, bipartida radialmen-
te, com sucção simples ou dupla. De última geração, a bomba 
nacionalizada atinge vazões até 1.450 m³/h, altura manométrica 
até 4.200 m, pressão de operação até 420 bar, temperatura até 
200 ºC, rotação até 7.000 rpm e frequência 50/60 Hz.
Fonte: KSB

BASF oferece novo aplicador 
para revestimento de papel

A BASF integrou um curtain-coater, com base na tecnologia 
“VOITH DF Coat slot dye”, a sua máquina-piloto em Ludwigshafen, 
Alemanha.  O novo aplicador está disponível para testes de aplica-
ção de revestimento para os mercados gráfi cos e de embalagem. 
O curtain-coater permite o desenvolvimento de excelentes 
propriedades da superfície do papel, além de melhorar a efi -
ciência da máquina. Por meio de um método sem contato, o 
curtain-coater permite uma camada de revestimento especial-
mente homogênea e com contorno sem defeito em comparação 
a outros métodos de aplicação. 
Fonte: BASF

ISRA Vision fornece 
sistema unifi cado para 
a Klabin Monte Alegre
A ISRA Vision forneceu no fi nal do ano passado um siste-
ma unifi cado (Inspeção e Monitoramento) para a máquina 
de Papel 9 (papelcartão para líquidos) da unidade Monte 
Alegre-PR da Klabin. Este é o maior sistema unifi cado das 
Américas, sendo composto de quatro vigas (sensores) de 
inspeção e 32 câmeras de monitoramento. A instalação 
está prevista para o próximo mês de maio durante a pa-
rada Geral.
Fonte: ISRA Vision


