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Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Hergen presente nas 
principais feiras do setor

A Hergen esteve mais uma vez presente na Tissue World Mia-
mi – evento que reuniu mais de 3 mil participantes e 200 em-
presas expositoras de várias partes do mundo. O evento foi uma 
oportunidade para a empresa apresentar seus produtos e serviu 
também para reforçar a sua imagem no mercado, bem como es-
treitar o relacionamento com os diversos clientes e fornecedores 
que visitaram a feira. 
A empresa também marcou presença na ACOTEPAC 2018, que 
teve a participação de empresas de toda a América Latina, tanto 
de fabricantes de papel como seus fornecedores, e de grande im-
portância, uma vez que a Hergen vem intensificando sua atuação 
no mercado internacional, especialmente na América Latina.
Fonte: Hergen

BASF pela Segurança Hídrica 
A BASF assinou o “Compromisso Empresarial Brasileiro pela Se-
gurança Hídrica” durante evento realizado pelo CEBDS no 8.º 
Fórum Mundial da Água, em Brasília-DF. O acordo busca o com-
prometimento das empresas brasileiras com a implementação de 
uma gestão circular de água em seus processos industriais por 
meio de estratégias que considerem a prevenção às situações de 
riscos ligadas ao recurso. A companhia trabalha para reduzir o 
consumo de água em suas unidades produtivas. Uma das metas 
globais da companhia é reduzir 20% de metros cúbicos de água 
por tonelada produzida até 2025, em comparação com 2013.
Fonte: BASF 

 
Certificação FSC® da Lwarcel 
A Lwarcel Celulose foi recomendada para a manutenção da certi-
ficação FSC® – Forest Stewardship Council® de Cadeia de custó-
dia (FSC-C007493), sendo auditada em três normas que sofreram 
revisões em 2017: a FSC-STD-40-004 V3-0, a FSC-STD-40-005 
V3-1 e a FSC-STD-50-001 V2-0. A certificação da cadeia de cus-
tódia, fornece os requisitos mínimos de gestão e produção dentro 
da organização.
Fonte: Lwarcel

Chamex na torcida pelo Brasil 
Para mostrar seu apoio ao time brasileiro 
no campeonato de futebol – que acon-
tece entre os meses de junho e julho, na 
Rússia –, a International Paper lança a 
campanha Chamex Brasil, uma edição 
limitada de embalagens comemorativas. 
As resmas de papel Chamex 75g/m2 A4 
entram em campo nos pontos de venda 
este mês e vestem as cores da bandeira 
brasileira.
Fonte: International Paper

CARREIRAS
Andreas Birmoser é o novo presidente administrativo da Ve-
racel Celulose S/A (VCC), localizada no município de Eunápolis, 
no sul da Bahia. Com mais de dez anos de experiência no setor, 
Birmoser volta à empresa, na qual já havia ocupado o cargo de 
diretor financeiro entre 2010 e 2011, além de atuar como membro 
do conselho da VCC. 
Fonte: Veracel 

Stephan Schaller assumiu no dia 1.º de abril de 2018 suas fun-
ções como presidente da Diretoria do Grupo Voith. O executivo 
iniciou seu trabalho como presidente da Diretoria do Grupo Voith 
GmbH & Co. KGaA. Ele sucede o antigo presidente de longa data 
da Diretoria do Grupo Voith, o Dr. Ing. Hubert Lienhard, que está 
se aposentando, como planejado, aos 67 anos. 
Fonte: Voith

FATOS

Comunicado Veracel 
A Veracel Celulose reforça mais uma vez que um dos clones 
desenvolvidos em seu Programa de Melhoramento Genético, o 
VCC 975, continua sendo plantado sem sua autorização e fora 
de suas propriedades e de seus parceiros florestais. A Veracel 
informa ainda que não fornecerá o certificado de origem do 
clone VCC 975, registrado sob número 22126 no Registro Na-
cional de Cultivares (RNC), em outubro de 2007, a pretenden-
tes que não fazem parte do seu Programa Produtor Florestal.  
Segue link do RNC, alocado no site do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, no qual os interessados podem con-
sultar o número de registro do clone:  http://extranet.agricultura.
gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php
A multiplicação genética de qualquer material de propriedade da 
Veracel, de forma ilegal e sem o consentimento da empresa, viola 
o artigo 225, parágrafo 1.º, II, da Constituição, e é passível inclu-
sive de ação judicial.
Fonte: Veracel
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IBÁ atualiza dados sobre 
consumo de recursos 
hídricos pelo setor florestal
A Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ) apresentou nova 
versão de seu infográfico “Árvores plantadas e recursos 
hídricos”, com dados atualizados sobre a utilização do 
recurso hídrico, em especial os ligados à floresta. O se-
tor de árvores plantadas vem, desde a década de 1980, 
desenvolvendo estudos e pesquisas, o que diminuiu em 
75% o uso da água pela indústria de base florestal nas 
últimas décadas. 
São quase 60 microbacias monitoradas pelas companhias 
do setor, o que permite entender as condições hídricas de 
cada região, identificando quantidade e qualidade dos re-
cursos disponíveis.
A indústria de celulose, por exemplo, mantém no produto 
final apenas 0,1 m³ por tonelada, dos 30 m³ que são capta-
dos para fabricação. Desse total, 24 m³ são tratados e de-
volvidos aos rios, e 5,9 m³ devolvidos à natureza em forma 
de vapor. Confira o infográfico no site da IBÁ.
Fonte: IBÁ

Brasil terá transporte de 
carga de altíssima velocidade
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) fe-
chou parceria para a instalação no País de um centro de P&D 
da Hyperloop Transportation Technologies (HTT). O objetivo é 
desenvolver um sistema de transporte de carga de altíssima ve-
locidade, capaz de atingir 1,2 mil quilômetros por hora. Localiza-
do em Contagem-MG, será o primeiro Centro de P&D no mundo 
voltado a transporte de carga e logística. 
Fonte: ABDI

INTERNACIONAL

APP coloca em operação 
nova máquina de tissue 
Prodergy da Toscotec
A nova máquina de tissue Prodergy da Toscotec começou a 

operar na fábrica Perawang, da APP Group, na Indonésia. A 

tecnologia é a principal inovação da Toscotec: uma máquina 

de tissue AHEAD-2.0L, com 5,6 m de largura, 2.000 m/ min de 

velocidade de operação, apresentando uma segunda geração 

TT SYD-22FT e exaustores aquecidos a vapor.
Fonte: Toscotec

Kelheim Fibers 
Em 9 de abril último, a Kelheim Fibers, fabricante de fibras es-

peciais, registrou o recorde de produção de 4 milhões de to-

neladas de fibras de viscose. O volume histórico foi produzido 

na linha 2 – uma fibra Galaxy® – que, de acordo com o ge-

rente de produção da empresa, Konrad Brunner, é uma fibra 

especial direcionada à produção de absorventes higiênicos.
Fonte: Kelheim

Inovações da OMET 
A OMET preparou inovações notáveis para a IT’s Tissue, o 

principal evento de 2018 dirigido à indústria de tissue que 

acontecerá de 25 a 29 de junho, na Itália. A primeira novida-

de a ser revelada é a OMET ASV Line, a nova máquina auto-

mática para a produção de produtos de papel tissue interfo-

lhado em altas velocidades, com design amigável e extrema 

modularidade. Além do showroom, durante o evento, a OMET 

oferecerá a possibilidade de visitar a fábrica em Lecco, onde 

será possível conhecer as três linhas de conversão da OMET 

para fabricar guardanapos. 
Fonte: OMET
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Conquistas de 
mercado pela Valmet
O primeiro flash dryer para fibra virgem entregue pela Val-
met começou a ser produzido na fábrica de biocompósitos 
da Stora Enso, em Hylte Mill, na Suécia. A Stora Enso de-
cidiu investir na produção em larga escala depois de ver a 
forte demanda dos clientes por volumes maiores de produ-
ção de pellets utilizados como um substituto renovável para 
os plásticos. O secador obterá de 43% a 93% de secura.
Já para a fábrica de papelão ondulado da Stora Enso em 
Ostroleka, Polônia, a empresa fornecerá um sistema de 
controle de dobra que reduzirá a distorção do produto fi-
nal e melhorará o desempenho geral da fábrica de papelão 
ondulado. A entrega ocorrerá ainda este ano. 
Na Indonésia, a Valmet fornecerá tecnologia de automação 
para máquina de cartão PM3 da PT. Buana Megah em Pa-
suruan, East Java. A entrega inclui o sistema de automação 
Valmet DNA, o sistema de controle de qualidade Valmet 
IQ e transmissores de consistência e está programada para 
ocorrer no terceiro trimestre de 2018. A máquina de cartão 
terá capacidade anual de 62.780 toneladas e a produção 
deve começar no final de 2018.
A empresa comemorou ainda o acordo de longo prazo 
para os serviços de automação em 12 anos com a RÜT-
GERS Resins, nos Países Baixos. Substituindo contratos de 
serviços anuais que começaram com a empresa na década 
de 1980, o novo contrato inclui manutenção preventiva e 
corretiva, auditorias de servidor, atualizações de software 
e hardware.
Fonte: Valmet

INVESTIMENTOS

Investimentos da ABB 
Um ano após ter anunciado a aquisição da B&R (Bernecker + 
Rainer Industrie-Elektronik GmbH), a ABB se prepara para in-
vestir 100 milhões de euros na construção de um campus de 
inovação e treinamento de última geração na sede da B&R, 
em Eggelsberg, na Alta Áustria. A cerimônia de lançamento da 
pedra fundamental está prevista para meados deste ano e é 
esperado que o novo campus esteja em plena atividade antes 
do fim de 2020. 
Já em Cingapura, a ABB está instalando um novo Centro de So-
luções Digitais para impulsionar a inovação e levar soluções pio-
neiras a seus clientes no mundo todo. Com inauguração prevista 
para o primeiro semestre de 2018, o centro é parte das operações 
da unidade de negócios de Tecnologias de Controle. 
Fonte: ABB

LANÇAMENTOS

Novas lâminas raspadoras 
SkyCal da Voith
As lâminas SkyCal foram especialmente projetadas e especifica-
mente adaptadas aos revestimentos de calandras da Voith. Isso 
abre novas possibilidades para o ajuste dos suportes das lâmi-
nas raspadoras, proporcionando pressões de contato das lâmi-
nas significativamente maiores. Comparada com lâminas de aço 
convencionais, as SkyCal aumentam a limpeza intensamente, 
estabelecendo um novo padrão e evitando os acúmulos gerados 
durante a produção de papel e os danos aos revestimentos. Isso 
tem um efeito positivo na qualidade do papel, além de evitar o 
risco de paradas de produção. As lâminas SkyCal integram a linha 
AdvancedPRODUCTS da Voith, e podem ser utilizadas em todos 
os revestimentos de calandras da Voith. 
Fonte: Voith

Solenis lança MicroSolSM 
A Solenis introduziu no mercado suas novas soluções avançadas 
de retenção e drenagem MicroSolSM, para ajudar os produtores 
de papéis a imprimir, escrever e a se manterem competitivos pelo 
aumento da produtividade. O MicroSol é um pacote de tecnologia 
que combina o novo polímero estruturado patenteado PerForm ™ 
SP7242 com sua sílica coloidal PerForm ™ MP9031 estruturada, 
que traz como resultado uma janela operacional mais ampla que 
aumenta a flexibilidade, melhora a eficiência da máquina e reduz 
os custos operacionais.
Fonte: Solenis

Schulz investe US$ 2,5 
milhões no primeiro 
compressor de 5 hp 
A Schulz Compressores S.A. mantém o foco em tecnologia 
para impulsionar o crescimento ao completar seus 55 anos 
de atuação no mercado. A companhia investiu, nos últimos 
dois anos, US$ 2,5 milhões para o lançamento do primeiro 
compressor de 5 hp com acoplamento direto, fabricado no 
Brasil. 
O Audaz (MCSV 20) é um produto revolucionário, com 
características inovadoras, voltado aos mercados interno 
e externo. “Projetamos 35% de crescimento nas vendas 
para a potência de 5 hp. O Audaz deve alcançar a liderança 
absoluta do segmento, com mais de 60% de participação”, 
estima Ovandi Rosenstock, presidente da Schulz S.A.
Fonte: Schulz
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MERCADO

Prensa ViscoNip da Valmet na 
América Central 
Em janeiro, a Valmet colocou em operação o seu primeiro projeto 
de fornecimento da prensa com tecnologia ViscoNip e da caixa 
de ar quente ReDry, na América Central. Os equipamentos foram 
fornecidos para a fabricante local de papel tissue Alas Doradas, 
localizada em El Salvador. A tecnologia da Valmet permitiu que a 
máquina de papel tissue da Alas Doradas aumentasse a velocida-
de de 1.100 m/min para 1.450 m/min e o teor seco após a prensa, 
na entrada do cilindro Yankee, de 41% para 49%. Os operadores 
também puderam verificar uma redução no consumo energéti-
co, mais especificamente, menor consumo de vapor no cilindro 
Yankee e menor consumo de gás na capota do Yankee.
Fonte: Valmet

Desenvolvimento de 
bio-óleo pela Valmet e Fortum
A Valmet e a Fortum estão desenvolvendo uma tecnologia 
para produzir combustíveis lignocelulósicos avançados e de 
alto valor agregado. O projeto é uma continuação natural do 
projeto anterior de bio-óleo do consórcio com o Centro de 
Pesquisa Técnica VTT da Finlândia, que resultou na comer-
cialização de tecnologia de pirólise integrada para produção 
de bio-óleo sustentável para substituir o óleo de aquecimen-
to no uso industrial, que hoje tem em operação uma usina de 
energia da Fortum em Joensuu.
Agora, as partes do consórcio concordaram com o desen-
volvimento conjunto com a Preem, uma empresa sueca de 
refinaria, e estão partindo para os testes em larga escala. A 
experiência da Preem em tecnologia de refinaria fortalece o 
projeto e amplia significativamente a base de conhecimen-
to necessária para alcançar os melhores resultados. A meta 
da Preem é que as energias renováveis   alcancem 3 milhões 
de toneladas por ano em combustíveis para transporte até 
2030, o que está alinhado com as ambições de sustentabili-
dade e energia renovável das empresas envolvidas. 
O papel da Valmet e da Fortum é desenvolver e comercializar 
tecnologia de produção para óleo de pirólise atualizado ade-
quado, como na refinaria de coalimentação, com base em 
uma plataforma de tecnologia de pirólise térmica semelhan-
te à planta de bio-óleo de Joensuu da Fortum, fornecida pela 
Valmet. A Preem enfocará o processamento do óleo de piró-
lise atualizado em combustíveis de transporte em condições 
de refinaria com tecnologia viável. Os projetos de investiga-
ção combinada são cofinanciados pela Business Finland na 
Finlândia e a Energimyndigheten na Suécia.
Fonte: Valmet

Fornecimentos da 
Voith ao Grupo Gondi                                                                                                                                           
O Grupo Gondi contratou a Voith para fornecer nova má-

quina de papel com capacidade de produção anual de 400 

mil toneladas, que será instalada em Monterrey, no norte 

do México. A Voith fornecerá uma linha de preparação de 

massa BlueLine completa e uma máquina de papel XcelLine, 

desde a parte úmida até a rebobinadeira, o que minimizará 

o número de interfaces para o cliente e maximizará a efici-

ência operacional do projeto como um todo. A nova PM 7 

de última geração está prevista para entrar em operação 

na nova fábrica da Papel y Empaques Monterrey (PEM) no 

início de 2020. Com largura de tela de 6.660 mm na enro-

ladeira e velocidade de projeto de 1.200 m/min, a máquina 

produzirá testliner e miolo corrugado com gramaturas entre 

90 e 250 g/m2. 
Fonte: Voith

Hergen moderniza 
MP2 da Copapa
Com fornecimento da Hergen PaperMachinery para preparar a 

máquina e aumentar a produção de papéis de alta qualidade, 

alcançando este objetivo, a Mesa Plana da MP2 da Copapa será 

substituída por Crescent Former (a exemplo da MP3 e MP4) e 

uma série de melhorias também serão feitas em toda a instala-

ção, possibilitando um aumento de velocidade da máquina de 

600 m/min para 1.000 m/min. Além disso, o projeto propiciará o 

aumento da qualidade da folha, especialmente na folha dupla, 

aumentando a capacidade produtiva da Copapa neste segmen-

to. O startup é previsto para outubro de 2018.
Fonte: Hergen

Pöyry conquista 
novo contrato
A Pöyry assinou contrato com o Consórcio HTBM – formado 

pelas Construtoras HTB, Tedesco e Barbosa Mello – para elabo-

rar os projetos executivos e fazer o acompanhamento técnico 

da obra de ampliação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto 

Alegre-RS, sob concessão da empresa alemã Fraport Brasil – 

Porto Alegre. O escopo do contrato inclui ampliação do terminal 

de passageiros, construção de um edifício garagem e de uma 

subestação de distribuição de energia elétrica, além da amplia-

ção da pista de pouso e taxiway das aeronaves. 
Fonte: Pöyry
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Agronegócio: mais 
evidências da 
importância do agro 
na economia

Após dois anos de queda no valor total das 
exportações, o ano de 2017 se mostrou o ano 
da recuperação para o agronegócio brasileiro. 
O saldo positivo da balança comercial nos últi-
mos anos mostra claramente a recuperação da 
economia brasileira. 
Em 2014, o montante exportado foi acima de 
225 bilhões de dólares, caindo para 191 e 185 
bilhões de dólares nos anos de 2015 e 2016, 
consecutivamente. Essa queda ocorreu em anos 
em que houve uma das maiores taxas de câm-
bio, com o dólar atingindo patamares de R$ 4. 
De acordo com José Fabiano da Silva, membro 
do Comitê Macroeconômico do ISAE – Escola 
de Negócios, no ano passado, o País exportou 
um total de 217,74 bilhões de dólares.  “No que 
tange ao comportamento do agronegócio, ob-
servamos o aumento do percentual da partici-
pação brasileira nas exportações, mostrando a 
força do setor e a importância na integridade 
das contas nacionais”, explica. 
Fonte: ISAE – Escola de Negócios

SUSTENTABILIDADE

A Fibria e suas últimas 
ações em sustentabilidade
A Fibria realiza diálogos frequentes com as comunidades que vivem próxi-
mas às suas operações. Denominado Diálogo Operacional, essa ação 
é realizada pela área de Sustentabilidade da empresa, que possui uma 
equipe que visita as propriedades para conversar com os moradores, an-
tes e depois de cada operação. Em 2017, a equipe realizou 154 reuniões e 
manteve o diálogo direto com 1.307 pessoas, de 38 municípios, nas regi-
ões do Vale do Paraíba e de Capão Bonito-SP. 
Entre outras atividades institucionais, a empresa ampliou o programa 
Parceria Votorantim pela Educação (PVE) em Mato Grosso do 
Sul. Neste ano, ele retoma as ações em Brasilândia, Água Clara e Selvíria 
e, pela primeira vez, em Aparecida do Taboado. A expectativa é de que 
cerca de 10.300 alunos das quatro cidades sejam impactados, uma vez 
que o objetivo é contribuir para a melhoria da educação pública. O PVE 
2018 chegará a 40 escolas e contará com a capacitação de 502 professo-
res, diretores e coordenadores escolares na região, com o tema “Gestão 
com Foco na Aprendizagem”. 
Já na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, em parceria com 
o Serviço Social da Indústria de São Paulo (SESI-SP), a Fibria assinou o con-
trato de formalização das atividades do Programa Atleta do Futuro 
2018. No total, a iniciativa deve atender cerca de mil crianças e adoles-
centes, em quatro municípios da região: Guararema, Paraibuna, Queluz e 
Natividade da Serra.
Além disso, como parte da estratégia de investimento social da Licença 
de Instalação da sua segunda linha de produção de celulose em Três 
Lagoas-MS, a empresa realizou a entrega de uma caminhonete para o 
Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), para auxi-
liar nas atividades do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 
de Três Lagoas.
Fonte: Fibria


