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  PROMAB implementa projeto 
cooperativo para cálculo do Índice de 
Resiliência Hidrológica

A metodologia de cálculo do Índice de Resiliência Hi-
drológica (IRH) foi desenvolvida pelo Programa de Monito-
ramento e Modelagem de Microbacias Hidrográficas (PRO-
MAB) para ser aplicada nas áreas das empresas filiadas. No 
ano passado, o PROMAB realizou um piloto do projeto e 
apresentou os resultados durante a reunião de filiadas. Este 
ano foram enviadas as propostas para as empresas, das quais 
três já sinalizaram afirmativo para a participação. O projeto 
encontra-se em fase de assinatura dos contratos, e tem previ-
são de início para agosto deste ano.
Fonte: IPEF

CARREIRAS
Fernando Bertolucci, dire-
tor executivo de Tecnologia e 
Inovação da Suzano S.A., con-
quistou o status de TAPPI Fellow 
2020, ao lado de outros profis-
sionais de empresas do exte-
rior. Poucos são os executivos 
da indústria de base f lorestal 
que conquistam o prêmio, con-
ferido ao profissionalismo e 
contribuições relevantes dos TAPPI Fellows à indústria 
como referências aos demais profissionais do mercado. 
Bertolucci é responsável pela liderança corporativa do 
processo de inovação tecnológica da Suzano, engenheiro 
Agrônomo e mestre em Melhoramento Genético de Plan-
tas pela ESAL/UFLA, com 31 anos de experiência na in-
dústria de produtos f lorestais. Atualmente responde pelos 
desenvolvimentos tecnológicos nas áreas de Melhoramen-
to Genético, Biotecnologia, Manejo Florestal, Processos 
e Produtos de Celulose, Papel e Biorrefinaria/Biomate-
riais. Possui cursos de especialização em Manejo Florestal 
(UFLA), Gestão Empresarial (Fundação Dom Cabral), Pro-
duct Development (University of Cambridge – Inglaterra), 
Driving Strategic Innovation (IMD – Suíça) e Global Exe-
cutive Academy (MIT – EUA).
Fonte: Celso Foelkel/Grau Celsius

Guilherme C. Gerdau Johannpeter assumiu em abril 
passado a Presidência do Conselho de Administração da 
Gerdau. Trata-se do mais jovem executivo a assumir a 

AÇÕES INSTITUCIONAIS

RADAR

Presidência do órgão nos 119 anos de história da empresa. 
Johannpeter tem 48 anos, formou-se em ciências jurídicas 
e sociais na Unisinos e possui MBA em Kellogg School of 
Management. Iniciou sua carreira na Gerdau em 1985, pas-
sando por diversas posições nas áreas jurídica, comercial e 
operações da companhia no Brasil e nos Estados Unidos. 
Guilherme Johannpeter substituirá Claudio Johannpeter, 
que passará a ocupar a vice-presidência do Conselho de 
Administração da Gerdau. 
Fonte: GERDAU

Hiroyuki Mizutani é o novo presidente da Mitsubishi 
Electric. O executivo está na companhia desde 1990 e, 
antes de ser promovido, ocupava o cargo de vice-presidente 
executivo no país desde 2019.
Fonte: Mitsubishi Electric.

Flávio Pires Toledo foi contratado como novo gerente co-
mercial do Serviço Brasileiro de Certificações (SBC), empresa 
especializada em auditar protocolos que tragam mais segu-
rança e comprometimento da cadeia agropecuária brasileira 
com o consumidor.
Fonte: SBC

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588

ARQUIVO PESSOAL
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  Mais de mil dias sem  
acidentes CPT na CENIBRA

No dia 22 de abril último, a CENIBRA conquistou uma 
marca histórica ao atingir mil dias sem acidentes Com Perda 
de Tempo (CPT), no Processo Industrial, com empregados 
próprios. O recorde anterior, de 865 dias, foi superado ainda 
em dezembro do ano passado. A empresa destacou alguns fa-
tores que foram fundamentais para a conquista: engajamento 
e comprometimento das lideranças; disciplina operacional; 
direcionamento organizacional; consciência individual; prá-
tica do cuidado ativo. 
Fonte: CENIBRA

  Suzano está entre as 100 empresas  
de melhor reputação no Brasil

A Suzano está entre as 100 empresas de melhor reputa-
ção do mercado brasileiro, segundo ranking divulgado pela 
Merco. A pesquisa, conhecida como Monitor Empresarial de 
Reputação Corporativa (Merco) reconhece o comportamen-
to corporativo, por meio da percepção dos stakeholders em 
relação ao cumprimento dos compromissos assumidos pelas 
marcas. Também foi divulgado nesta semana o ranking dos 
100 líderes de melhor reputação do mercado nacional. O pre-
sidente da Suzano, Walter Schalka, também figura na lista.
Fonte: Suzano

FATOS

  ALERTA: Nova vespa  
em plantios de eucalipto

Nas últimas semanas foi identificada a ocorrência de uma 
nova vespa-de-galha no Brasil, atacando clones de materiais 
híbridos de E. grandis x E. camaldulensis, no Estado de São 
Paulo. A espécie foi identificada como Ophelimus maskelli 
(Hymenoptera: Eulophidae). Esta espécie apresenta a maior 
distribuição geográfica dentro de seu gênero e já está presen-
te em diversos países da Europa, África, Oriente Médio, Ásia 
e Américas do Norte e Sul (Argentina). Esta vespa ocasiona a 
formação de galhas no limbo foliar de materiais de eucalipto e 
os relatos de introdução desta espécie em outros países, em sua 
grande maioria, são acompanhados pela presença de parasitoi-
des. Contudo, nas amostras analisadas estes ainda não foram 
identificados. Caso os sintomas de ataque por esta vespa sejam 
identificados, recomenda-se a erradicação das folhas contendo 
as galhas e a notificação ao IPEF (renato@ipef.br) para confir-

mação e acompanhamento da distribuição pelo Brasil. Visando 
orientar de forma mais precisa e assertiva possível, o PROTEF 
preparou um alerta sobre esta vespa-de-galha que poderá ser 
acessado pelo site do IPEF. Adicionalmente, todos os trâmites 
legais envolvendo a identificação de um inseto exótico no Bra-
sil, estão em tramitação nos órgãos competentes.
Fonte: IPEF

 
  Pöyry cria divisão especializada  

em OPEX e Serviços de Fábrica
A Pöyry, empresa internacional de engenharia, projetos e 

consultoria, anuncia a criação de uma unidade multidiscipli-
nar, dedicada a ajudar um número cada vez maior de indústrias 
na avaliação, definição e execução de projetos de OPEX - inves-
timentos recorrentes que visam a manutenção das operações, 
reduzir custos e alcançar mais eficiência dos ativos e processos 
existentes. A divisão já possui contratos com empresas dos se-
tores de Celulose & Papel, Mineração e Alimentos, e atenderá 
clientes que necessitam de serviços recorrentes de engenharia.
Fonte: Pöyry

INTERNACIONAL

  Grupo Voith conclui com sucesso 
aquisição da Toscotec S.p.A.

Depois de obter todas as aprovações regulatórias, o Gru-
po Voith concluiu a aquisição da Toscotec S.p.A, em 30 de 
abril de 2020. A Toscotec continuará a oferecer o seu portfó-
lio normalmente, operando como um empreendimento inde-
pendente. No futuro, a empresa passará a ser a responsável de 
todo o Grupo Voith por novas máquinas e grandes reformas 
no segmento tissue. A Voith Paper, por sua vez, continuará 
dando suporte necessário para as máquinas já fornecidas a 
seus clientes. Todas as outras atividades de negócios perma-
necerão inalteradas, e os clientes da Voith e da Toscotec con-
tinuarão a ser atendidos pelos canais de vendas existentes de 
cada uma das empresas, como de costume.
Fonte: Grupo Voith

  Kemira e UPM-Kymmene  
Corporation no Uruguai

A Kemira assinou um contrato de longo prazo com a 
UPM-Kymmene Corporation, estendendo e expandindo seu 
atual contrato de fornecimento de produtos químicos para 
branqueamento no Uruguai, dependendo da permissão am-
biental necessária. O novo contrato incluirá capacidade para 
suportar a fábrica de celulose existente em Fray Bentos e a 
nova fábrica de celulose UPM de 2,1 milhões de toneladas 
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atualmente em construção em Paso de los Toros. Espera-se que o investimento total 
seja de aproximadamente US $ 30 milhões nas plantas químicas de branqueamento, 
parte da ilha química no local da UPM Fray Bentos, ampliando a capacidade de pro-
dução de clorato de sódio e produção de peróxido de hidrogênio. 
Fonte: Kemira

 Södra e FITNIR 
Pela segunda vez, os Analisadores FITNIR foram selecionados pela Södra, um dos 

principais produtores de celulose da Suécia, para o seu analisador de licor de celulose 
on-line. “Este é um projeto interessante para a FITNIR, pois é a nossa segunda ins-
talação em uma fábrica da Södra”, diz Thanh Trung, COO e CTO, da FITNIR. “Ser 
premiado com um projeto na Södra Cell Mönsterås em 2016 e agora na Södra Cell 
Värö é uma indicação da aprovação de nossa tecnologia.”, disse.
Fonte: SODRA

  Da Andritz para o Projeto Puma II 
A Andritz fornecerá para a Klabin uma planta completa de gaseificação de biomassa e 

uma nova linha de manuseio de biomassa para o Projeto Puma II, em Ortigueira-PR. Ao 
substituir 100% do óleo combustível atualmente queimado em um dos fornos de cal da fá-
brica, a planta de gaseificação reduzirá significativamente a pegada de Carbono da fábrica. 
A atual produção de fornos de cal permanecerá em 650 toneladas/dia de queima de cal.
Fonte: Andritz

 
  Valmet no mundo

A Valmet fornecerá a sétima linha de tissue, incluindo um extenso pacote de au-
tomação para a Hayat Kimya. A empresa decidiu investir em uma segunda máquina 
em sua fábrica em Mersin, na Turquia. A nova linha adicionará 70 mil toneladas a 
sua produção atual. A nova máquina de tissue Advantage DCT 200 TS TM8 terá uma 
largura de 5,6 m uma velocidade de projeto de 2.200 m/min.

Em Moscou, na Rússia, a Valmet fornecerá automação para uma nova instalação 
de processamento de resíduos para geração de energia. O pedido foi feito pela Hitachi 
Zosen Inova AG (HZI). O sistema será entregue ao cliente em junho de 2022. Pro-
cessará 720.000 toneladas de resíduos sólidos municipais por ano e terá capacidade 
térmica de 227,5 megawatts e capacidade elétrica de 75 megawatts.

Já em Hallein, na Áustria, a Valmet fornecerá automação para a planta de bioe-
tanol da AustroCel produzida a partir de resíduos da fábrica adjacente de celulose 
especial viscosa através de um processo de fermentação e destilação do açúcar da 
madeira atualmente em construção. A planta entrará em operação no final de 2020, 
economizando cerca de 50.000 toneladas de CO2 por ano.

Além disso, fornecerá sistemas de automação DNA Valmet para a Shandong Sun 
Paper Industry Joint Stock Co., Ltd. (Sun Paper) na China. A entrega ocorrerá no 
terceiro trimestre de 2020. 

Na Finlândia a Valmet fornecerá tecnologia de automação à fábrica Oulu da Stora 
Enso. Os pedidos de automação estão relacionados ao projeto de conversão da máquina 
de papel (PM 7) da empresa. E em Tampere, também na Finlândia a Valmet substituirá a 
caldeira Naistenlahti 2, que chegou ao fim de sua vida útil técnica, por uma nova caldeira 
Naistenlahti 3. A planta da caldeira será entregue ao cliente no final do ano de 2022.

No Brasil, a empresa irá fornecer um sistema de cristalização para tratamento das 
cinzas provenientes da Caldeira de Recuperação da nova planta da LD Celulose S.A, 
joint venture da Lenzing e Duratex, que terá capacidade de 300 toneladas por dia. O 
fornecimento é parte do projeto da nova fábrica de 500 mil toneladas ao ano de celu-
lose solúvel, em Minas Gerais, programada para começar em 2022.
Fonte: Valmet Brasil e Finlândia
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  Log-In Logística Intermodal investe  
em novo navio porta-contêineres 

A Log-In Logística Intermodal, empresa de soluções de 
logística intermodal 100% brasileira que integra a navega-
ção por cabotagem a outros modais e serviços, investiu cerca 
de R$ 60 milhões na aquisição de um novo porta-contêine-
res. O navio Log-In Endurance atenderá à linha de Serviço 
Atlântico Sul (SAS). A embarcação possui capacidade no-
minal de 2.800 TEUs, comporta tanto contêineres refri-
gerados quanto comuns e terá tripulação 100% brasileira.  
O Log-In Endurance transportará mais carga com um me-
nor impacto ao meio ambiente. Com incremento de 10% à 
capacidade do atual navio que será substituído e um sistema 
eletrônico de injeção de combustível, o motor de combustão 
principal queima de maneira mais eficiente o bunker, gerando 
redução no consumo de combustível, na manutenção e vida 
útil do motor, assim como reduzindo a emissão de componen-
tes de enxofre na atmosfera.
Fonte: Log-in

LANÇAMENTOS
  Nova solução da Voith, Q-Fit ajuda  

a diagnosticar problemas com a  
máquina de papel em operação

A Voith apresentou ao mercado o Q-Fit, solução capaz de 
avaliar as condições das telas formadoras, mesmo com a má-
quina em operação. Entre os benefícios proporcionados pela 
nova solução, estão: Captura de imagens, mesmo em veloci-
dades altas, ambientes escuros e em acessos restritos; Alta ni-
tidez das imagens para uma avaliação geral do tecido. Outro 
diferencial do Q-Fit está no diagnóstico preventivo dos pro-
blemas para o cliente de forma a otimizar o tempo de vida da 
vestimenta, evitando paradas desnecessárias ou não previstas.
Fonte: Voith

 
  Nouryon lança solução para  

revestimentos de “teto frio”
A Nouryon está lançando uma nova solução para o merca-

do de construção civil que aumenta a eficácia dos revestimen-
tos de “teto frio” que economizam energia, melhorando sua 
capacidade de refletir luz e melhorando suas propriedades de 
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  Produto florestal pode ser usado  
como proteção UV e contra incêndio

“O que torna a lignina única é que a molécula tem uma 
variedade de propriedades. Por exemplo, é parcialmente repe-
lente à água e possui características como proteção UV e con-
tra incêndio. Ao mesmo tempo, a lignina é um material reno-
vável e biodegradável”, diz Fernando Alvarado, PhD, gerente 
de Projetos Sênior na RISE, Institutos de Pesquisa da Suécia. 
A lignina tem três propriedades que a tornam adequada como 
proteção UV. “Ela pode absorver a luz UV, é antioxidante e 
atua como um eliminador de substâncias químicas”, explica 
Alvarado. Isso significa que a lignina pode interromper as vi-
brações criadas pela alta energia da luz UV, que podem levar à 
destruição de materiais e queimaduras graves na pele. Já como 
proteção contra chamas e fogo, testes bem-sucedidos foram 
feitos no isolamento de fios nos canteiros de obras. “Devido à 
estrutura da lignina, em caso de incêndio, são formadas par-
tículas de carbono que cobrem a superfície e impedem que o 
oxigênio entre ainda mais no material. É criada uma deficiên-
cia de oxigênio e o fogo se apaga”, explica Fernando Alvarado.
Fonte: Paper Province

  Nova solução para  
captura de microplásticos 

Mil litros de água do mar podem conter até 8,3 milhões 
de partículas de microplásticos. Até agora, identificar essas 
partículas muito pequenas tem sido difícil – geralmente elas 
são detectadas apenas quando se acumulam nos corpos dos 
peixes. Um método desenvolvido na VTT utiliza estruturas 
de nanocelulose para identificação precoce de partículas. A 
nanocelulose permitiria que as partículas fossem capturadas 
antes mesmo de entrar nos cursos de água. O método fornece 
uma maneira de capturar partículas microplásticas de um ta-
manho que o olho humano não pode detectar. São partículas 
com um diâmetro de apenas 100 nanômetros. A identificação 
de partículas microplásticas com estruturas de nanocelulo-
se foi desenvolvida na VTT como parte do projeto principal 
FinnCERES, que está explorando novas soluções de materiais 
de base biológica. O próximo passo pode ser o desenvolvi-
mento de soluções de filtragem novas e baratas, utilizando o 
método. “Novas soluções de filtração permitiriam capturar 
partículas onde são geradas. As soluções podem ser utiliza-
das, por exemplo, na lavanderia, onde partículas microplás-
ticas são liberadas de roupas de lã e outras fibras sintéticas. 
Da mesma forma, podemos desenvolver métodos de filtragem 
para qualquer setor em que exista o risco de microplásticos 
serem gerados e liberados nos cursos de água”, diz a professo-
ra de pesquisa Tekla Tammelin, da VTT.
Fonte: VTT

autolimpeza. O novo conceito combina as microesferas termo-
plásticas expansíveis Expancel® da Nouryon, que refletem a luz, 
e sua sílica coloidal Levasil®, que melhora o desempenho dos 
revestimentos, diminuindo a temperatura da superfície externa 
de um edifício em até 15 graus Celsius. Além da redução de tem-
peratura, também é importante que o revestimento adira bem à 
superfície do telhado e se expanda e contraia à medida que os 
níveis de temperatura mudam. A tecnologia está disponível na 
Ásia, Europa, México e agora nos Estados Unidos.
Fonte: Nouryon

  Novo sistema exclusivo para  
embalagens de polpa moldada

www.billerudkorsnas.com/media/press-
releases/2020/new-unique-system-for-tailor-
made-shaped-paper-pods
A BillerudKorsnäs e a Syntegon Technology lançaram 

um sistema conjunto de Shaped Paper Pods (polpa moldada?) 
fornecendo o equipamento de fabricação e a configuração 
correta do papel FibreForm® modelável em 3D. O Shaped Pa-
per Pods é um sistema para embalagens de formato exclusi-
vo e tamanho adequado, com uma sensação tátil refletindo a 
marca e o conteúdo do produto. A nova solução sustentável é 
ideal para amostras de produtos, inserções, recargas, porções 
e embalagens descartáveis. O papel é modelado pela pressão 
do ar e gravado pela força da prensa. Utilizando a tecnologia 
de selagem a quente, papel pode ser selado com qualquer ma-
terial de cobertura selável a quente; as barreiras serão com-
pletamente personalizadas para as necessidades do cliente. A 
nova máquina formadora de papel TPU oferece aos fabrican-
tes uma variedade de sistemas de enchimento e vedação para 
embalagens sustentáveis, com uma produção de até 15.000 
embalagens de papel moldado por hora.
Fonte: BillerudKorsnäs e a Syntegon Technology

  Bomba de anel líquido  
indicada para aplicações difíceis

A bomba de vácuo de anel líquido da Atlas Copco inova 
pela tecnologia VSD, que economiza energia através de moto-
res acionados por velocidade variável, adequados às deman-
das dos diferentes processos e consequentemente fornecendo 
apenas a quantidade necessária de vácuo para cada um de-
les. O modelo LRP VSD+ conta com dois sistemas VSD, que 
controla a bomba de recirculação de água, equilibrando toda 
a operação e resultando em ainda mais eficiência energética. 
Um algoritmo inteligente também ajuda a proteger a bomba 
de eventuais danos, que podem ser causados após um longo 
período de atividade.
Fonte: Atlas Copco
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  Klabin registra aumento de 8% no 
volume total de vendas no 1T20

A Klabin registrou aumento de 2% no Ebitda ajustado 
(lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) 
no primeiro trimestre de 2020 (1T20), no comparativo com o 
mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 1,028 bilhão.  
O volume total de vendas da companhia no 1T20 foi de 849 
mil toneladas, aumento de 8% em comparação ao mesmo 
período de 2019. O crescimento de 4% na receita líquida no 
1T20, no comparativo com o 1T19, totalizando R$ 2,591 bi-
lhões, decorre do bom desempenho das vendas de todas as 
unidades de negócio da Companhia e da variação cambial do 
período, devido ao volume destinado ao mercado externo.  
Ainda no primeiro trimestre deste ano, a Klabin anunciou 
a aquisição do negócio de papéis para embalagens e em-
balagens de papelão ondulado da International Paper no 
Brasil. A operação está alinhada à estratégia de crescimento 
da Companhia e fortalece a posição de liderança no setor. 
A transação foi submetida ao Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE).
Fonte: Klabin

  Suzano registra recorde  
de venda de celulose no 1T20

A Suzano registrou forte demanda por celulose no pri-
meiro trimestre do ano (1T20), o que proporcionou re-
corde histórico no volume de vendas e a redução nos es-
toques da companhia em cerca de 500 mil toneladas. No 
período, foram comercializadas 2,9 milhões de toneladas 
de celulose, volume semelhante ao registrado no último tri-
mestre de 2019 (4T19). Quando comparado ao mesmo perío-
do do ano passado (1T19), o volume apresentou alta de 65%.  
Já no segmento de papel, as vendas somaram 268 mil toneladas, 
com leve retração ante o primeiro trimestre do ano passado. Com 
isso, de forma consolidada, a Suzano comercializou 3,1 milhões 
de toneladas celulose e papéis e atingiu receita líquida de R$ 7 
bilhões entre janeiro e março. O custo caixa de produção de ce-
lulose teve desempenho positivo, ficando em R$ 596 por tonela-
da, uma queda de 6% versus o 4T19 e 11% menor frente ao 1T19.  
Por outro lado, o mesmo fator cambial, que beneficia o aumen-
to da receita e da geração de caixa, gerou também um impacto 
contábil negativo de aumento, principalmente, no saldo da dívi-
da contratada em dólar, quando convertida para reais. O efeito, 
contudo, tem natureza meramente contábil, não caixa, uma vez 
que está associado a dívidas com vencimento de longo prazo. 
Em função desse efeito cambial, a companhia apurou um resul-
tado líquido negativo de R$ 13,4 bilhões no primeiro trimestre. 
Fonte: Suzano

  Infraestrutura em área primária da 
TCP atrai exportadores do setor florestal

A empresa que administra o Terminal de Contêineres de 
Paranaguá (TCP), recentemente reativou o serviço que atende 
à Costa Leste dos Estados Unidos – um dos principais des-
tinos para as cargas do setor – após treze anos. O Terminal 
vem movimentando cerca de 2.600 contêineres por mês no 
segmento, por meio de produtos, como o compensado, serra-
do e lâminas de madeira. Com o novo serviço semanal des-
tinado ao país norte-americano, a expectativa do terminal é 
incrementar a movimentação para 3.500 contêineres mensais.
Fonte: TCP

  Demanda por produtos  
químicos a partir de abril

Segundo dados da Abiquim – Associação Brasileira da 
Indústria Química –, a pandemia de Covid-19 afetou a pro-
dução e o consumo de insumos químicos, em abril passado. 
Entre as empresas que responderam à pesquisa qualitativa da 
Associação, 36% mantiveram o ritmo de utilização da capa-
cidade instalada em abril, ou seja, de cerca de 70%, enquanto 
50% reportaram elevação da ociosidade para níveis acima de 
40-50% e 7% operaram à plena carga, com níveis acima de 
90% de utilização da capacidade instalada.
Fonte: Abiquim

  Custo da atividade florestal  
no Brasil fica estável no 1T20

Apesar de a inflação medida no primeiro trimestre de 2020 
(1T20) ter sido de 0,5%, o Índice Nacional de Custos da Ativi-
dade Florestal (INCAF), calculado pela Pöyry, empresa inter-
nacional de Engenharia, não variou. Dados foram disponibi-
lizados na apresentação “Tendências do Mercado Florestal”, 
realizada virtualmente pela Pöyry no dia 5 de maio último.  
O INCAF tem por objetivo monitorar a evolução dos custos 
da atividade florestal no Brasil. Ele é divulgado trimestral-
mente no Pöyry Radar, boletim publicado de forma contínua 
desde 2007. No acumulado dos últimos 12 meses, o INCAF 
registra alta de 1,4%, em comparação a uma inflação de 3,3%.
Fonte: Pöyry
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PRÊMIOS
  Modelo de crescimento da floresta  

durante as mudanças climáticas
Joseph J. Landsberg, Richard H. Waring e Nicholas C. 

Coops compartilham o Prêmio Marcus Wallenberg 2020 por 
um modelo para prever o crescimento da floresta em um clima 
em mudança. Imagens de satélite oferecem a possibilidade de 
ampliar o modelo para mostrar como diferentes condições am-
bientais afetam as florestas do mundo. Na década de 1990, os 
professores Joseph J. Landsberg, da Austrália, e Richard H. Wa-
ring, dos EUA, desenvolveram um modelo baseado em princí-
pios fisiológicos simples das plantas, como acesso à luz, água e 
nutrientes. O professor Nicholas C. Coops, que trabalhava na 
Austrália, agora no Canadá, adicionou análises avançadas de 
imagens de satélite ao modelo. O resultado é uma ferramenta 
poderosa para prever tal crescimento e avaliar os riscos para as 
florestas do mundo representadas pelas mudanças climáticas. 
Landsberg, Waring e Coops receberam o Prêmio Marcus Wal-
lenberg 2020 de dois milhões de coroas por suas realizações.
Fonte: Marcus Wallenberg Prize

 
  Prêmio Arpe Asplund  

de Pasta Mecânica 2020
O Prêmio de Pasta Mecânica Arne Asplund 2020 foi con-

cedido a Bengt Åkerblom, Vårby, Suécia, proprietário e fun-
dador da Dametric AB. O prêmio é concedido a cada dois 
anos pela Fundação Arne Asplund para promover o desen-
volvimento de novas tecnologias para a fabricação de celulo-
se de alto rendimento. A apresentação do prêmio foi plane-
jada para 9 de junho, na International Mechanical Pulping 
Conference, IMPC, sediada pela Universidade da Colúmbia 
Britânica, Vancouver, Canadá, este ano, porém o evento foi 
adiado e será apresentado em uma ocasião posterior.
Fonte: Fundação Arne Asplund

SUSTENTABILIDADE
  Ingredion se compromete a alcançar a 

igualdade de gênero até 2030
A Ingredion acaba de se juntar à Paradigm for Parity® 

com a meta de atingir a equidade de gênero nos cargos de 
liderança da companhia até 2030. A aliança Paradigm for  
Parity® é composta por CEOs, executivos seniores, fundado-
res, membros do conselho e acadêmicos de negócios compro-
metidos em alcançar uma nova norma em liderança corpo-
rativa: aquela em que mulheres e homens têm poder, status e 
oportunidade iguais. 
Fonte: Ingredion

 

  Dow sobe para 22.ª posição na lista  
das 50 Melhores Empresas para a 
Diversidade em 2020

A Dow conquistou o 22.º lugar na lista das 50 Melhores 
Empresas para a Diversidade de 2020, da DiversityInc, anun-
ciada nesta semana em um evento virtual organizado pela 
entidade. A Dow também foi incluída em quatro das listas 
especializadas da DiversityInc: 2.º lugar no ranking das Prin-
cipais Empresas com Programas de Afinidade para Funcio-
nários; 3.º em Cadeia de Fornecedores; uma das 16 empresas 
para Pessoas com Deficiência; e uma das 29 empresas para 
Funcionários LGBT.                    n
Fonte: Dow

MEMÓRIAS DO SETOR
Dr. Murilo Ribeiro de Araújo

A Companhia Melhoramentos de São Paulo co-
municou o falecimento do Dr. Murilo Ribeiro de 
Araújo, que foi por 40 anos, diretor Industrial da 
empresa, destacando a sua contribuição para a in-
dústria de papel e celulose, principalmente, nos as-
pectos de inovação e de novos desenvolvimentos. 
A empresa destacou ainda que: A primeira fábri-
ca de Fibras de alto rendimento do Brasil deve-se 
ao trabalho de pesquisas do executivo que resul-
tou no desenvolvimento da tecnologia de fibras de 
alto rendimento de eucalipto para o uso em tis-
sue, tornando essa a primeira empresa no mundo a 
utilizá-la. Além disso, ele também foi responsável 
pela implantação da fábrica mais moderna de Ar-
tefatos de Papel, à época, totalmente automatizada. 
Nascido em 1933, em Garapuava-PR, formou-se En-
genheiro Químico pela Universidade Mackenzie com 
Pós Graduação em Administração de Empresas pela 
FGV. De acordo com comunicado da Companhia Me-
lhoramentos de São Paulo, o Dr. Murilo sempre incen-
tivou o desenvolvimento de processos inovadores e a 
formação de jovens talentos.  A Companhia acrescen-
tou em seu comunicado: “Prestamos aqui a nossa ho-
menagem a essa pessoa e profissional que tanto contri-
buiu para a história de sucesso da nossa Companhia”.  
Fonte: Patrícia Bentes, presidente do Conselho de Ad-
ministração, e o senhor Alfredo Weiszflog, conselheiro 
da Companhia Melhoramentos de São Paulo. 


