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Por Thais Santi

AÇÕES INSTITUCIONAIS

O Papel na Asian Paper 2018
A Revista O Papel marcou presença na 
Asian Paper 2018, em Bangkok, Tailân-
dia. Realizado de 6 a 8 de junho último, 
Nicolas Pelletier, da RNP Publicações, 
representante oficial internacional da 
O Papel, esteve no evento divulgando 
a revista. Bienal, a exposição é um dos 
principais eventos da indústria de ce-
lulose e papel no Continente Asiático. 

Durante a feira, mais de 100 empresas expositoras de 18 países 
apresentaram suas mais recentes tecnologias e soluções. Um total 
de 3.163 profissionais do setor de 92 países visitaram o evento.
Direto da fonte 

BMF Gráfica e Editora, a gráfica 
da Revista O Papel, completa um 
ano de atividades 
Ética, gestão integrada, agilidade no atendimento, apoio às 
ideias e busca de soluções, entre outros, são alguns dos dife-
renciais da BMF Gráfica e Editora, que completou seu primeiro 
ano de atuação no mercado. A gráfica é a atual parceira de im-
pressão da Revista O Papel/ABTCP e se destaca pela qualidade 
e alto desempenho na produção de impressos em off-set plana, 
com impressoras Heidelberg e vários tipos de acabamentos. A 
Revista O Papel é uma das principais clientes da BMF e 
deseja sucesso à empresa.
Direto da fonte 

CARREIRAS
Júlio César Tôrres Ribeiro foi nomeado di-
retor Industrial e Técnico na CENIBRA. Ribeiro 
já atua na empresa há 25 anos, trabalhando 
em diversas áreas e projetos, sendo 15 anos 
na área de Manutenção e Engenharia, e há dez 
anos na área de Operação como Coordenador 

de Recuperação e Utilidades. O diretor também assume na AB-
TCP a representação da empresa no Conselho Executivo.
Fonte: CENIBRA

Gilcione Miranda de Freitas assumiu a liderança na Fernan-
dez Papel como especialista em fabricação. O profissional, que 
acumula passagens pela Braswell, Smurfit Kappa e International 
Paper, em que iniciou sua carreira, atuará diretamente na startup 
de uma máquina com novos conceitos de fabricação, mudança de 
gestão e implantação de programas de melhoria. 
Direto da fonte 

Tatiana Ciocci assumiu a Diretoria de Marketing 
e Produto de Soluções Industriais (DIS) para Dow 
América Latina. A executiva liderará a equipe na 
região, sendo responsável pelo desenvolvimento 
de plano e estratégia para os segmentos de tintas 
e revestimentos, agronegócio (crop defense), bio-

etanol, lubrificantes, limpeza, petróleo e gás, mineração, aditivos 
para combustíveis e papel e celulose, que são estratégicas para o 
crescimento dos negócios da Dow na América Latina.
Fonte: Dow

EVENTOS

Valmet no LatamPaper 2018
A Valmet realizou duas palestras sobre papel Tissue (papel para fins 
sanitários) no LatamPaper 2018, que ocorreu no Panamá, entre os 
dias 20 e 22 de junho. Os especialistas da companhia falaram so-
bre o seu conceito de automação aplicado em máquinas tissue e 
três tecnologias avançadas para economia de energia e melhoria 
de qualidade para esta linha, com destaque para a medição de gra-
matura e umidade da folha, sem a utilização de sensor com fonte 
radioativa, e o sistema de varredura inteligente implementado no 
sistema QCS. A companhia ainda apresentou três tecnologias de-
nominadas Advantage ReTurne, Advantage ViscoNip e Advantage 
ReDry, desenvolvidas para economizar energia e melhorar a quali-
dade do papel tissue. 
Fonte: Valmet

Drupa 2020
Depois de uma estreia de sucesso na drupa 2016, o evento que 
acontecerá em 2020 será novamente o local para que fabricantes 
de indústrias de impressão e conversão e proprietários de marcas 
internacionais trabalhem de perto com designers e estudantes de 
embalagens. Os organizadores anunciaram recentemente as empre-
sas confirmadas para atuar em um comitê, que tem como objetivo 
entender como as megatendências que moldam a sociedade influen-
ciarão a produção de embalagens, sendo que a intenção não é focar 
no que já está sendo feito, mas sim mostrar novos casos inspiradores 
que abordam os desafios das marcas e apontar direções significativas 
para onde as embalagens podem ir. São elas: Agfa, BOBST, Danone, 
ESKO, Heidelberg, HP Indigo, Kurz, Nestlé e Siegwerk. Na prática, a 
experiência incluirá visitas guiadas, palestras curtas e amostras. Para 
mais informações, visite www.drupa.com/tpp-en.
Fonte: Drupa
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LANÇAMENTOS

Solvay lança novo 
polímero especial 
A Solvay realizou o lançamento no mercado brasileiro do Solve-

ra® PFPE, um polímero especial que confere barreira contra óleo 

e gordura a superfícies de papel ou papel-cartão, permitindo à 

empresa entrar em um novo subsegmento do mercado de emba-

lagens de alimentos no País. O produto é fabricado na Itália e já 

é usado nos Estados Unidos e Europa.
Fonte: Solvay

MERCADO

BASF e Solenis unem 
forças em negócios de 
processos wet-end 
Com participação acionária de 49% da entidade combinada 

que irá operar sob o nome Solenis, com sede em Wilmington, 

Delaware, EUA, a BASF assinou um acordo com a Solenis para 

unir forças com a combinação de seus negócios de processos 

wet-end na fabricação de papel e químicos para água. Jun-

tas, suas vendas pró-forma somam cerca de € 2,4 bilhões.  

A meta é criar um fornecedor global de soluções para a indús-

tria com foco no cliente. Para a indústria de papel, o portfólio 

de produtos da empresa combinada cobrirá toda a gama de 

produtos químicos funcionais e químicos para processos wet-

-end, soluções para o ciclo da água para as fábricas papeleiras, 

bem como capacidades abrangentes de serviços. Para a indús-

tria de tratamento de água, os clientes passarão a usufruir dos 

serviços da Solenis e da ampla plataforma de produtos quími-

cos para tratamento de água da BASF. A conclusão da tran-

sação, que aguarda aprovação das autoridades competentes, 

está prevista para o final de 2018.
Fonte: BASF

MTC, do Grupo Körber, chega 
ao Brasil
Adquirida em 2017 pelo Grupo Körber, com o objetivo de ampliar 

a área de negócios de papel tissue, a MTC, empresa italiana, fa-

bricante e fornecedora de linhas de interfolhadeiras, abre suas 

portas no Brasil e nos Estados Unidos. Isso só foi possível graças 

à presença capilar da Fabio Perini SpA em ambas as regiões, onde 

a empresa de Porcari se beneficiará de obras de expansão para a 

instalação, em Joinville, que terá 35 mil m2 de espaço de fabrica-

ção de maquinário para tissue em rolos e outros 50 mil m2 para 

máquinas dobradeiras.
Fonte: Fabio Perini

Equipe da ABB é homenageada 
pela TAPPI com o prestigiado 
prêmio Jasper Mardon na 
PaperCon 2018
O cientista da ABB, Dr. Shih-Chin Chen, e sua equipe, Ake Hells-

trom e ChangYuan Liu, receberam a homenagem pelo Melhor 

Trabalho em Tecnologia de Produção de Papel apresentado na 

PaperCon 2018, intitulado Best Practices for Maintaining QCS 
Scanning Systems at Pristine Conditions, oferecido pela TAPPI, por 

meio da premiação anual Jasper Mardon.
Fonte: ABB 

ANDRITZ adquire Novimpianti 
O Grupo Internacional de Tecnologia ANDRITZ assinou contrato 
para a aquisição da Novimpianti Drying Technology S.r.l., uma 
empresa de propriedade da Novigroup S.r.l. com sede em Lucca, 
Itália. A Novimpianti é um fornecedor global de equipamentos e 
serviços projetados para sistemas de ar e energia para os princi-
pais fabricantes da indústria de papel. 
Fonte: Andritz

Valmet na China 
A Valmet recebeu um pedido de um Valmet Pulp Analyzer 

(Valmet MAP) da UPM na China. O Valmet MAP será ins-

talado com seis dispositivos de amostragem para a PM 2 

da UPM em Changshu. O startup está programado para 

o terceiro trimestre de 2018. A tecnologia fornece atu-

alizações on-line rápidas e precisas das principais pro-

priedades de fibras e fabricação de papel. Também na 

China, a empresa assinou um acordo para os serviços 

de manutenção das máquinas de cartão da Asia Symbol 

(Shandong) Pulp and Paper Co., Ltd.
Fonte: Valmet
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SchäferRolls expande 
com segundo site de 
produção nos EUA 
A SchaeferRolls Inc., fabricante de elastômeros de alto desempe-
nho e composite elastomeric roll covers com sede em Farmington, 
New Hampshire, nos Estados Unidos, e subsidiária da SchäferRolls 
GmbH & Co. KG de Renningen, Alemanha, está expandindo suas 
operações com uma nova loja completa em roll-services para me-
lhor servir seus clientes no sul e sudeste dos Estados Unidos. A 
nova fábrica em Covington, Virgínia, estará equipada para fabri-
car toda a linha de produtos de cobertura de rolo, bem como for-
necer todos os serviços mecânicos de reparo, recondicionamento 
e retificação necessários. A construção está prevista para o final 
de 2018. O início da operação está previsto para meados de 2019.
Fonte: SchäferRolls

ANDRITZ fornecerá caldeira 
de recuperação e sistema 
de pré-evaporação para 
Smurfit Kappa 
A Smurfit Kappa Nettingsdorf, parte do Grupo Smurfit Kappa, 
contratou a Andritz para o fornecimento de uma caldeira de recu-
peração HERB e uma planta de pré-evaporação para sua fábrica 
em Nettingsdorf, Áustria. Os novos investimentos fazem parte do 
projeto “Energia Futura” da empresa, que envolve a implemen-
tação de iniciativas de energia sustentável na planta. O startup 
dos equipamentos estão programados para meados de 2019 e 
meados de 2020, respectivamente.
Fonte: Andritz

Projeto Reboot Finland IoT Factory 
Com o objetivo de converter fábricas em plataformas de inovação 
e fazer com que elas compartilhem suas soluções de sucesso para 
melhorar a eficiência e a competitividade na indústria de manu-
fatura, nasceu o projeto entitulado Reboot Finland IoT Factory.
“Trata-se de um ecossistema que permite o uso de produtos de 
IoT fabricados no setor de pequenas e médias empresas em vários 
ambientes industriais. Ele também permite realizar experimentos 
rápidos para aplicar os mais recentes resultados de pesquisa, a fim 
de desenvolver soluções que sejam escaláveis   e destinadas à expor-
tação”, diz Marko Jurvansuu, coordenador do projeto no Centro de 
Pesquisa Técnica da Finlândia. 
O projeto busca solucionar os chamados grandes desafios para a 
competitividade estratégica da indústria manufatureira finlandesa 
que estão relacionados ao gerenciamento baseado em dados da ca-
deia de suprimentos e produção, melhorando o desempenho dos ro-
bôs e a relação entre os funcionários e o ambiente de trabalho digital.

Financiado pela Business Finland, envolve as empresas ABB, GE 
Healthcare, Nokia e Ponsse. As atividades de P&D são apoiadas 
pelo Centro de Pesquisa Técnica da Finlândia, pela Universidade 
de Oulu e pela Åbo Akademi. As PMEs já foram envolvidas no 
projeto e novas estão sendo pesquisadas entre os ecossistemas 
SuperIoT, Analytics +, SMACC, FiiF, 5GTNF e AVR. 
Fonte: VTT

AkzoNobel constrói planta 
de demonstração para 
etileno aminas e inicia 
segunda expansão da 
capacidade de clorometanos 
A AkzoNobel Specialty Chemicals abriu caminho para uma 
fábrica de demonstração para mostrar uma plataforma tec-
nológica revolucionária e mais sustentável para a produção 
de etileno aminas e seus derivados a partir do óxido de eti-
leno. Localizada em Stenungsund, na Suécia. Paralelamente 
à construção, a empresa já começou a explorar opções para 
uma instalação de fabricação em escala mundial. A nova 
tecnologia promete reduzir o consumo de matérias-primas 
e melhorar substancialmente o custo e o desempenho 
ambiental quando comparado aos processos existentes.  
A empresa também iniciou o trabalho para uma segunda 
expansão da capacidade de clorometanos em sua fábrica 
em Frankfurt, na Alemanha. O projeto ocorrerá em várias 
etapas nos próximos cinco anos e elevará a capacidade to-
tal em até 50%, apoiando o crescimento de clientes que 
usam clorometanos na fabricação de produtos como produ-
tos farmacêuticos. A empresa concluiu recentemente uma 
expansão inicial de clorometanos que aumentou a capaci-
dade do cloreto de metileno clorometano, clorofórmio e te-
tracloreto de carbono. A nova fase será concluída em 2020. 
Fonte: AkzoNobel

O espaço certo para fechar os melhores 
negócios para sua empresa. 

ANUNCIE AQUI! 
Ligue: (11) 3874-2733 ou envie e-mail 
para aline@abtcp.org.br e consulte as 
condições para anunciar.
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SERVIÇOS E TECNOLOGIAS

Metso participa dos projetos de 
tissue do Grupo Suzano 
A iniciativa de fabricação de tissue pelas fábricas de Imperatriz 
e Mucuri do Grupo Suzano conta com a participação da Metso, 
que forneceu válvulas e controladores inteligentes de válvulas, 
os chamados posicionadores. “O projeto das duas novas plantas 
foi englobado por uma multinacional europeia e não envolvia a 
tecnologia Metso. Em função da otimização e, pelo histórico de 
equipamentos que temos nas plantas, fomos acionados”, explica 
Adaltino Miller, coordenador Técnico da empresa. Ele lembra que 
os dispositivos que fazem parte das unidades de produção de 
tissue são as válvulas borboletas da série L12/LW7 e os controla-
dores inteligentes de válvulas Neldisc Neles ND9000. Vale desta-
car que 80% do parque de válvulas das unidades de celulose das 
plantas de Mucuri e Imperatriz são de tecnologia Metso. 
Fonte: Metso 

Upgrade de rebobinadeiras 
da Voith: aumento de 
capacidade produtiva de até 
15% 
A Voith desenvolveu um novo sistema de mancais com 
amortecimento hidropneumático SmoothRun para rebo-
binadeiras que reduz as vibrações no processo de enro-
lamento com maior eficácia. O amortecimento hidrop-
neumático proporciona velocidades operacionais mais 
elevadas e melhores resultados de enrolamento, além de 
aumentos de capacidade produtiva de até 15%. Esta so-
lução compacta de upgrade pode ser aplicada em rebobi-
nadeiras de dois cilindros das marcas Voith e Jagenberg.  
A Papier-und Kartonfabrik Varel (PKV), localizada no esta-
do alemão da Baixa Saxônia, produz miolo corrugado de 
alta qualidade e testliner em sua MP 5. Até recentemente, 
a empresa precisava operar a sua VariFlex M a uma velo-
cidade mais baixa na produção de alguns tipos de papel 
mais sensíveis a vibrações. Como consequência, a rebobi-
nadeira enfrentava dificuldades para acompanhar a produ-
ção da máquina de papel. Os mancais foram instalados e, 
após o comissionamento, foi possível reduzir as vibrações 
com todos os tipos de papel, além de aumentar as velo-
cidades operacionais da máquina. “Concomitantemente, 
estamos realizando outras melhorias em parceria com a 
Voith para permitir que a rebobinadeira acompanhe a pro-
dução da MP 5”, afirma Michael Wolff, gerente de linha de 
equipamentos da PK Varel. 
Fonte: Voith

Bureau veritas lança serviço 
para gestão de ativos 
O Grupo Bureau Veritas lançou no Brasil o serviço de análi-
se de óleos lubrificantes para máquinas pesadas, o Lube Oil 
Analysis Management System (LOAMS). A tecnologia permi-
te antever problemas, reduzindo os custos de manutenção e 
perdas causadas por problemas inesperados nas máquinas. É 
indicada principalmente para maquinários usados nos setores 
de mineração, construção civil, papel e celulose, geração de 
energia, indústrias de transformação em geral, petroquímico 
e transportes. A utilização do LOAMS reduz as paradas não 
programadas, controla o consumo e o custo de óleos e presta 
assistência na seleção, comparação e verificação do lubrifican-
te mais adequado para cada equipamento.
Fonte: Bureau Veritas

Dimona WLM1: Voith e 
Trützschler e a fabricação de 
não tecidos ecologicamente 
corretos 
Com a nova WLM1 de sua linha de produção de não tecidos, 
a Albaad, localizada em Israel, produtora de lenços umedeci-
dos (cosmetic wipes), apostou na Trützschler Nonwovens e na 
Voith com a tecnologia WLS (wet-laid/spunlace), que assegu-
ra uma produção flexível e eficiente de não tecidos úmidos e 
hídrico-interligados de 100% de celulose na sua nova linha de 
produção.  Na primeira fase os não tecidos fabricados são pro-
duzidos a uma velocidade de mais de 200 metros por minuto. 
Para a produção “wet-in-wet”, no primeiro passo, para a for-
mação do tecido, produz-se uma suspensão altamente diluída 
com água e alimentada no Voith HydroFormer. A Trützschler 
foi em grande parte responsável pelas máquinas de colagem e 
secagem do tecido, com a tecnologia AquaJet (jatos de água 
de alta pressão direcionados interligam as fibras individuais 
unicamente por meio do momento físico da água, obtendo-se 
elevada resistência à tração e a sensação têxtil desejada sem 
o uso de quaisquer agentes de colagem ou fibras bicomponen-
tes). Em seguida, o secador Streamliner efetua a maior parte da 
secagem do material não tecido que, em espiral aumenta signi-
ficativamente a velocidade do ar e, dessa forma, obtém um de-
sempenho ideal. Com a segunda etapa, vem outro componente 
do sistema da Voith, o de secagem MCB sem contato. Sua exe-
cução de maneira uniforme e estável, assegura o processo de 
secagem residual eficiente do material não tecido. Além disso, 
a Voith equipou a WLM1 com um sistema abrangente de con-
trole de qualidade e processo, para garantir a entrega de um 
produto de alta qualidade.
Fonte: Voith
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PRUFTECHNIK oferece 
solução única no mercado de 
alinhamento de rolos
O Paralign é o novo método patenteado da PRUFTECHNIK MGS 
para o alinhamento de rolos. Com tecnologia de giroscópio 
a laser utilizada na aeronáutica e na astronáutica, a solução 
baseia-se em três giroscópios anelares a laser de alta preci-
são que registram o movimento no espaço. Cada um mede o 
ângulo de giro sobre seu eixo, estabelecendo um sistema de 
coordenadas tridimensional. “Este serviço é muito mais rápido 
e mais preciso do que os métodos tradicionais (sistemas ópti-
cos), pois oferece custo inferior, emissão de relatórios gráficos, 
sendo desnecessário o marcador de referência e a montagem e 
a configuração após cada medição, permitindo a verificação do 
paralelismo de muitos rolos por dia (uma linha inteira de papel 
tissue em apenas 6 horas)”, afirmou Leandro Sena gerente de 
serviços da PRUFTECHNIK em toda a América do Sul. A tecno-
logia é oferecida com exclusividade pela empresa e atende os 
segmentos de embalagens, impressão, papel e celulose, papel 
corrugado, papel tissue, entre outros. 
Fonte: Da Redação O Papel com informações da 
PRUFTECHNIK

Centros de Operações 
Colaborativas do ABB 
Ability™ estabelecem novo 
padrão de suporte remoto 
para embarcações 24/7
Doze meses após Miramar, na Flórida, tornar-se o tercei-

ro Centro de Operações Colaborativas “Nível 1” da ABB a 

entrar em funcionamento, o suporte remoto e ininterrup-

to, 24/7, para embarcações em qualquer lugar do mundo 

já é o novo padrão para cerca de 1.000 embarcações.  

O centro dos EUA abriu, em maio de 2017, juntando-se 

aos dois centros “Nível 1” na Noruega e em Cingapura, 

onde o “Nível 1” representa o primeiro ponto de conta-

to para os clientes. O centro de Miramar tornou possível 

“alternar” o primeiro ponto de contato para navios no 

mar, oferecendo a estratégia “Elétrica. Digital. Conecta-

da.” da ABB, por meio do serviço de suporte “sempre 

acordado”. Com isso, Miramar conclui uma rede global 

integrada única que se ocupa do escopo completo dos 

sistemas da ABB a distância.
Fonte: ABB

Pöyry assina contrato com 
a Verde Vale 3 para apoio 
à construção de usina 
fotovoltaica
A Pöyry assinou contrato para a prestação de serviços de con-
sultoria em gerenciamento de projetos e engenharia para apoiar 
a construção da usina fotovoltaica da Verde Vale 3. Os serviços 
incluem engenharia do proprietário, revisão do projeto, super-
visão de construção e montagem, supervisão de comissiona-
mento, acompanhamento financeiro, administração de contrato 
e supervisão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA). 
Localizada no sul do Estado da Bahia, a usina terá capacidade 
instalada de 16 MWac, e já possui acordo de compra de energia 
por 20 anos. A etapa de construção já teve início e o objetivo é 
fornecer energia à rede já a partir de julho de 2018.
Fonte: Pöyry

SUSTENTABILIDADE

Floresta plantada da Fibria 
contribui para a conservação 
da biodiversidade em Capão 
Bonito e Vale do Paraíba
A Fibria desenvolve um trabalho de monitoramento da biodiver-
sidade em sua base florestal, na região de Capão Bonito e Vale 
do Paraíba-SP. Em Capão Bonito, foi possível a identificação de 
duas novas espécies de aves consideradas ameaçadas.
Além disso, o monitoramento de biodiversidade na região tam-
bém identificou três espécies que indicam a boa qualidade am-
biental das áreas. O sabiá una (Turdus flavipes), a borboletinha 
do mato (Phylloscartes ventralis) e o arredio-olivácio (Cranioleu-
ca obsoleta), que, sozinho, indica pouco mais de 6% das espécies 
presentes em áreas primárias e bem conservadas com araucária, 
e que foi visto na fazenda Suinã/Tijuco, ambas propriedades da 
Fibria.  Já no Vale do Paraíba foram identificadas cinco novas 
espécies de aves consideradas ameaçadas. Além disso, o moni-
toramento de biodiversidade na região também identificou na 
fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, em Pindamonhan-
gaba-SP, uma choquinha da garganta pintada (Rhopias gularis), 
espécie indicadora de qualidade dos riachos. 
Saiba mais sobre o manejo sustentável da Fibria e outras infor-
mações Resumo do Plano de Manejo da Fibria, disponível no link: 
www.fibria.com.br/shared/midia/Resumo_Publico-PMF-SP-2017-
-Aprovacao-Imaflora.pdf
Fonte: Fibria
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WestRock apoia 
Campanha do Agasalho 2018 
A empresa doou caixas de papelão ondulado para receber e ar-
mazenar os itens coletados nas cidades da região Sul do País e 
região metropolitana de Campinas-SP. Guiada pelos seus valores 
Responsabilidade e Respeito, a WestRock participa, mais um ano, 
da Campanha do Agasalho. 
Em 2017, a empresa também fez a doação de 500 caixas de pa-
pelão ondulado, que foram distribuídas na região Sul do País e na 
região metropolitana de Campinas-SP. 
Fonte: WestRock

Fibria investe R$ 11 milhões em 
projetos sociais no MS
Em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), a Fibria empresa está investindo R$ 11,7 
milhões em projetos sociais na região do Mato Grosso do Sul. Com 
esse investimento será possível aumentar em quase 25% o núme-
ro de localidades atendidas na região, entre urbanas e rurais, nos 
municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria e Água Clara, com 
quase 34 projetos e mais de 48 mil pessoas beneficiadas.  Atual-
mente, a Fibria mantém 20 projetos em parceria com as comuni-
dades locais, beneficiando cerca de 8 mil pessoas diretamente, 
com investimento social de cerca de R$ 9 milhões. Com os novos 
investimentos, esse volume de recursos aplicados no estado do 
Mato Grosso do Sul saltará para R$ 28 milhões em dois anos. 
Fonte: Fibria
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Celulose Riograndense reduz 
milhares de viagens nas 
rodovias gaúchas
Exportando para mais de 22 diferentes países, a Celulose Rio-
grandense destaca-se pela logística adotada. Desde a expansão 
da sua sede industrial houve significativas melhorias em vias ur-
banas municipais e rodovias federais, além da otimização do mo-
dal hidroviário, por meio da Lagoa dos Patos, para o transporte 
de madeira e celulose. Anualmente, 1,5 milhão de toneladas de 
celulose são transportadas em barcaças, bem como 1,4 milhões 
de m³ de toras de eucalipto. De outubro de 2016 até o momen-
to, foram realizadas 537 viagens via barcaças, reduzindo 38 mil 
viagens de caminhão que seriam realizadas pela rodovia BR-116. 
Isso é possível pelo novo sistema que consiste no transporte da 
madeira produzida na Região Sul do RS, via rodovias, até o Porto 
de Pelotas e, de lá para Guaíba, por meio de Barcaças, até o 
porto de Rio Grande para, na sequência, ser transportada, via 
containers ou navios Break Bulks, para 13 terminais espalhados 
pelos vários continentes.
Fonte: Celulose Riograndense

Fibria investe em soluções 
na área de Logística 
Florestal
A Fibria tem trabalhado no desenvolvimento de soluções que 

têm foco em aumentar o desempenho operacional e reduzir 

custos na área de Logística Florestal. A primeira iniciativa foi 

desafiar os parceiros, fabricantes de carretas, a criarem ve-

ículos com materiais mais leves e com maior capacidade de 

volume de carga. “Fizemos uma parceria com a Universidade 

de São Carlos (UFSCar). O projeto foi patenteado e consegui-

mos um fabricante para esse novo modelo, que batizamos de 

Projeto do Implemento Florestal da Fibria (PIFF). A estrutura 

é 20% mais leve do que nos convencionais. Na operação do 

Vale Paraíba-SP, tivemos um aumento na caixa de carga por 

composição, saindo de 40 m³ para uma capacidade de 45 

m³ de madeira”, explica o gerente de Logística Florestal São 

Paulo, Marcos Aurélio Barbosa. A economia gerada com a 

ação será de cerca de R$ 3,5 milhões por ano, em virtude da 

eficiência logística e, consequentemente, redução no consu-

mo de diesel. “Para transportar 1,2 milhão de m³ por ano de 

madeira, eram necessárias 30 mil viagens, com o projeto re-

duzimos para 26,7 mil viagens, isso tem um impacto positivo 

no meio ambiente e bem-estar das pessoas, pois reduzimos 

a emissão de CO2”, acrescenta Barbosa.
Fonte: Fibria


