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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

Conheça os detalhes da joint venture firmada entre 
Lenzing e Duratex para construir uma das maiores 

linhas de celulose solúvel do mundo 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 
LD CELULOSE AVANÇA E TEM STARTUP 

PREVISTO PARA O INÍCIO DE 2022
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O projeto Amadeus da LD Celulose, voltado à construção e opera-
ção de uma fábrica de celulose solúvel com capacidade produtiva 
anual de 500 mil toneladas, instalada no Triângulo Mineiro, avan-
ça conforme o cronograma traçado. A previsão é que o startup do 

parque fabril ocorra no primeiro trimestre de 2022. 
Consolidado a partir de uma joint venture entre a Lenzing, líder mun-

dial em fibras de celulose à base de madeira, e a Duratex, uma das dez 
maiores empresas do mundo nos setores nos quais atua e a maior produto-
ra de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais sanitários 
do Hemisfério Sul, o projeto conta com um aporte de US$ 1,2 bilhão e re-
presenta uma iniciativa estratégica importante para as duas companhias. 
A construção da fábrica em Minas Gerais destaca-se como o principal 
projeto de ambos os acionistas para os próximos anos, conforme aponta 
Stefan Doboczky, CEO da Lenzing: “A LD Celulose se tornará a planta 
de celulose solúvel mais competitiva do mundo. Como consequência, a 
Lenzing fortalecerá a sua competitividade em seus negócios downstream”.

Ainda de acordo com Doboczky, as fibras celulósicas à base de madeira 

representam uma importante contribuição para 
o aumento da sustentabilidade na indústria têxtil. 
“Estamos comprometidos com um forte cresci-
mento orgânico nesse campo, alinhado à nossa 
estratégia corporativa sCore TEN.”

A solidez da Duratex, ao desempenhar as ati-
vidades do seu negócio principal, contribuiu com 
a consolidação da joint venture. “A empresa pos-
sui uma excelente reputação e uma boa rede no 
Brasil, além de estar listada na bolsa de São Paulo.  
A Duratex detém know how florestal de primei-
ra linha em todas as etapas que contemplam o 
funcionamento de plantas industriais de grande 
escala”, enumera Doboczky, lembrando que a cer-
tificação FSC foi mais um diferencial relevante no 
processo de negociação.

Antônio Joaquim de Oliveira, CEO da Duratex, 
conta que o planejamento para o desenvolvimen-
to do projeto da LD Celulose teve início em 2016. 
À época, recorda ele, o cenário era desafiador, 
com o Brasil recuperando-se de um período de 
recessão econômica. Ao mesmo tempo, contudo, 
a produção florestal da Duratex chegava a níveis 
de produtividade internacionalmente reconhe-
cidos. “Com esse aspecto favorável, as conversas 
com a Lenzing evoluíram naturalmente ao longo 
dos anos. Mesmo assim, foram necessárias mui-
tas reuniões e horas de trabalho, analisando uma 
infinidade de detalhes, incluindo particularidades 
das legislações nacionais e internacionais, a fim de 
assegurar a viabilidade do negócio e as melhores 
condições para ambas as empresas”, relata ele, fri-
sando que a segurança trazida pela credibilidade 
das duas companhias no mercado atuou como 
mais um fator contribuinte para o desfecho positi-
vo das negociações.

Boa parte do investimento realizado pela  
Duratex deu-se por meio de áreas florestais situa-
das em Minas Gerais, que totalizam 43 mil hecta-
res dos 70 mil hectares que serão necessários para 
o abastecimento da nova planta. “O emprego do 
seu ativo florestal ocioso permitiu à Duratex ra-
cionalizar seu excedente produtivo, aumentando 
a rentabilidade da sua operação e aproveitando o 
grande potencial desenvolvido desde a moderni-
zação das unidades florestais”, ressalta Oliveira. 
Com o aporte florestal, a empresa terá uma parti-
cipação acionária de 49% na joint venture que irá 
operar a fábrica e a floresta, ao passo que a Len-
zing será responsável pelos outros 51%. 

O objetivo dos acionistas é que a LD Celulose 
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ingresse no mercado de celulose solúvel   
– que, segundo a visão estratégica das em-
presas, é extremamente promissor e ainda 
está em processo de desenvolvimento – já 
como referência global. 

Toda a produção de celulose solúvel 
produzida pela nova fábrica será adquiri-
da pela Lenzing e utilizada na fabricação 
de viscose, fibra celulósica usada como 
base da produção de fios empregados em 
tecidos. “A viscose vem substituindo o al-
godão mundo afora, mas ainda é um in-

sumo cuja produção em escala global não 
está plenamente desenvolvida. O cenário 
dá margem a iniciativas como a da LD 
Celulose, que projeta iniciar sua operação 
já como uma das maiores e mais compe-
titivas fabricantes de celulose solúvel do 
mundo”, contextualiza o CEO da Duratex.

De acordo com João Sevilha, diretor fi-
nanceiro da LD Celulose, o financiamento 
está estruturado em três grandes blocos: 
BID Invest. & IFC, que totaliza US$ 1 bi-
lhão, divididos em US$ 500 milhões em 

A-Loans e Co-Loans, com prazo final de 
11 anos, e US$ 500 milhões em B-Loans, 
com prazo final de 9 anos, e Finnvera, que 
totaliza US$ 147 milhões, com prazo final 
de 13 anos. Sevilha destaca o reconheci-
mento mundial dessas instituições como 
apoiadoras de empresas e projetos susten-
táveis, “o que corrobora o compromisso 
da empresa e de seus acionistas com as 
boas práticas de sustentabilidade e gestão”.

“A LD Celulose foi planejada, em todos 
os seus aspectos, como um empreendi-
mento pautado pela excelência e pela 
sustentabilidade. Já nascemos com uma 
bagagem de alto nível de experiência 
e qualidade, trazida pelos nossos acio-
nistas. A Lenzing é uma líder mundial 
na produção de fibras celulósicas à base 
de madeira, com unidades por todo o 
mundo, e a Duratex atua há décadas com 
manejo florestal no Brasil. São empresas 
de referência, estabelecendo um projeto 
muito sólido e promissor”, reforça Luís 
Künzel, CEO da LD Celulose. “Além de 
unir a expertise de duas companhias que 
são referências em suas áreas de atuação, 
a produção será localizada no Brasil  – 
potência mundial em florestas plantadas 
e celulose. Essa soma de elementos favo-
ráveis é um diferencial que alavanca o 
potencial da operação”, completa ele.

Respeito e cuidado com o planeta for-
mam os pilares da cultura organizacional 
da LD Celulose, salienta Künzel. Tais pre-
missas seguem lado a lado com segurança 
e excelência, metas que os colaboradores 
almejam alcançar com esforço e agilida-
de. “Somos todos responsáveis pela evo-
lução dos setores econômicos para cami-
nhos mais sustentáveis. O mundo clama 
por melhores práticas, por cadeias pro-
dutivas mais responsáveis. Assim, nos-
sa gestão se orienta, todo o tempo, pela 
sustentabilidade do negócio em suas três 
vertentes: econômica, social e ambien-
tal. Acreditamos que esse equilíbrio nos 
manterá à frente”, define o CEO da LD 
Celulose sobre os conceitos que já coloca 
em prática como líder.

Ao longo dos próximos anos, o obje-
tivo da LD Celulose é fazer com que o 
Triângulo Mineiro consolide-se como 

Künzel: “A LD Celulose foi planejada, em todos os seus aspectos, como um empreendimento 
pautado pela excelência e pela sustentabilidade. Já nascemos com uma bagagem de alto nível 
de experiência e qualidade, trazida pelos nossos acionistas”
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Sevilha: “O Triângulo Mineiro passará a figurar na lista dos maiores produtores mundiais 
de celulose solúvel. Um impacto positivo em termos de desenvolvimento social e 
econômico para a região”
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referência mundial em celulose solúvel. 
“Não só construiremos uma das maio-
res plantas de celulose solúvel do mun-
do, como produziremos energia elétrica 
a partir de biomassa florestal (cascas, 
ponteiras, galhos de árvores e licor ne-
gro, resíduo do cozimento)”, detalha 
Künzel sobre o planejamento de expor-
tar cerca de 95 MW dessa energia reno-
vável à rede elétrica.

Dando enfoque às estratégias comer-
ciais por trás do empreendimento, o 
CEO da LD Celulose ressalta que a em-
presa ocupa uma posição singular no 
mercado, pois já nasce com sua produ-
ção destinada a atender uma demanda 
pré-existente das fábricas da Lenzing. 
“Nossas estratégias não estão voltadas a 
uma disputa de mercado, mas, sim, ao 
alcance da excelência operacional plane-
jada, para garantir que, desde o startup, 
estejamos produzindo os volumes pre-
tendidos, com o custo e a qualidade es-
perados”, justifica ele. 

Com o parque fabril, a LD Celulose 
irá permitir a expansão da produção da 
Lenzing em fibras têxteis, assegurando 
o suprimento de celulose às unidades 
fabris que já detém. Künzel informa que 
toda a produção de celulose solúvel da 
LD Celulose será adquirida pela Lenzing 
e utilizada na fabricação de fibras como 
TENCEL™, empregadas na produção de 

vestuário, e VEOCEL™, usada na fabrica-
ção de não têxteis, como fraldas e más-
caras faciais, além de outros tipos com 
aplicações específicas.

As fibras como TENCEL™ competem 
com algodão e fibras sintéticas, a exem-
plo do poliéster, e se destacam pela alta 
qualidade, conforto térmico, suavidade 
ao toque e absorção de umidade. Outra 
vantagem competitiva da fibra está re-
lacionada ao menor uso de recursos na-
turais e energia em seu processo fabril, 
fator que contribui com o fortalecimento 
da economia circular na indústria têxtil. 

Processo de capacitação já 
teve início e deve ser concluído 
até o final de 2021

Assim como o destino da produção, 
os recursos financeiros para a constru-
ção da fábrica da LD Celulose estão as-
segurados pelos acionistas. Atualmente, 
o projeto está em fase de construção 
da fábrica, expansão da base florestal e 
formação da equipe de operação. “Os 
processos de seleção de pessoal e de 
preparação para treinamento estão em 
pleno andamento, começando a gerar 
empregos de qualidade para a região”, 
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A fase de operação da fábrica reunirá uma média de mil empregados diretos. “As contratações já 
estão em andamento, com a priorização das funções de gestão, áreas de apoio e profissionais 
experientes na operação de celulose”, informa Mara

Com a construção das maiores plantas de celulose solúvel do mundo, LD Celulose almeja fazer com que o Triângulo Mineiro consolide-se como 
referência mundial em celulose solúvel

DIVULGAÇÃO LD CELULOSE

DIVULGAÇÃO LD CELULOSE
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atualiza Künzel, frisando que o foco da 
companhia é ficar on time e on budget.

Além da capacitação da mão de obra 
local, que teve início este ano, a LD Ce-
lulose organizou um evento na cidade de 
Araguari-MG para identificar potenciais 
fornecedores, como uma forma de con-
tribuir com o desenvolvimento da região. 
“Precisávamos conhecer as empresas dos 
municípios vizinhos e a capacidade que 
cada um tem de oferecer os serviços. Faz 
parte da estratégia da empresa utilizar o 
máximo possível os serviços dos empre-
sários locais”, explica o diretor financeiro 
da LD Celulose. Sevilha reforça a magni-
tude de um investimento desse porte: “o 
Triângulo Mineiro passará a figurar na 
lista dos maiores produtores mundiais 
de celulose solúvel. Um impacto positivo 
em termos de desenvolvimento social e 
econômico para a região”.

A LD Celulose estima que a fase de ope-
ração da fábrica reunirá uma média de 
mil empregados diretos. “As contratações 
já estão em andamento, com a prioriza-
ção das funções de gestão, áreas de apoio 
e profissionais experientes na operação de 
celulose”, informa Mara Benevides, geren-
te de Recursos Humanos da companhia. 

Segundo ela, o processo de capacitação 
dos profissionais que irão operar a planta se 
estenderá até o fim de 2021 – período que 
inclui a formação de pessoal inexperiente 

para atuação na operação e manutenção 
da produção de celulose. “A empresa está 
promovendo um programa de formação 
em parceria com a Unidade Araguari do 
SENAI para a formação inicial de cem pes-
soas. Parte deste público será contratada 
para as próximas etapas de treinamento, 
que também contará com profissionais 
experientes. O programa completo de ca-
pacitação terá 18 meses de duração e com-
preenderá ações de segurança do trabalho, 
comportamentais, treinamentos com for-
necedores, simuladores e especialização na 
futura área de atuação na operação.”

E como a fábrica da LD Celulose está 
sendo construída com o que há de mais 
moderno em termos de automação e tec-
nologias aplicáveis à produção de celulo-
se solúvel, Mara sublinha que o programa 
de capacitação objetiva formar profissio-
nais preparados para atuar neste contex-
to tecnológico. “A partir da implantação 
do programa de formação inicial (2020-
2022), a empresa desenvolverá suas tri-
lhas de desenvolvimento e capacitação 
técnica para a educação continuada tam-
bém a partir dessa premissa”, adiciona 
sobre o planejamento.

Atualmente, há aproximadamente 2 
mil pessoas trabalhando na obra da LD 
Celulose. “O pico estimado é de cerca de 
6,5 mil trabalhadores, em abril de 2021”, 
informa a gerente de Recursos Humanos.

Detalhes tecnológicos do 
projeto greenfield

A localização da planta da LD Celulose 
foi definida após o desenvolvimento de 
um estudo de engenharia, que apontou 
uma série de opções de posicionamento. 
“Após análise detalhada de aspectos como 
sustentabilidade, logística e custo, defini-
mos o local atual como o mais compatí-
vel com as diretrizes dos sócios Lenzing 
e Duratex. Nosso site está localizado em 
meio ao maciço florestal, o que favorece 
o abastecimento de madeira, com uma 
distância média muito competitiva”, reve-
la Silvio Costa, diretor de Projeto da LD 
Celulose, frisando que uma linha férrea 
passa ao lado da fábrica e será usada para 
escoamento da produção diretamente ao 
porto. O local também oferece logística 
rodoviária para transporte da matéria-
-prima, químicos e combustível – fatores 
que despontam como aspectos logísticos 
favoráveis ao projeto.

Mesmo com a infraestrutura de quali-
dade oferecida pelas cidades que aportam 
o projeto, a LD Celulose irá complemen-
tar estas condições com a construção de 
uma estrada de acesso à fábrica, com 5 km 
de extensão, e construir uma importante 
rotatória de acesso que conecta a fábrica 
à rodovia estadual LMG-748, provendo 
maior segurança aos veículos que trafe-
gam na região. “A implementação desta 
infraestrutura de acesso já terá um papel 
importante na fase de construção da nova 
planta, para recebimento de materiais, 
equipamentos e cargas especiais oriundas 
de diversos países”, sublinha Costa.

O cronograma do empreendimento 
tem como referência os melhores projetos 
brasileiros no setor de celulose, que reco-
nhecidamente têm forte rigor e compro-
misso com prazos. Costa ressalta que se 
trata de um cronograma realista e desafia-
dor, que vem sendo seguido à risca pelas 
empresas e equipes engajadas no projeto, 
mantendo, assim, a previsão de startup da 
fábrica para o primeiro trimestre de 2022.

Fazendo um retrospecto de etapas já 
concluídas, Costa recorda que, em ju-
nho de 2019, a LD Celulose tomou uma “Nosso site está localizado em meio ao maciço florestal, o que favorece o abastecimento de 

madeira, com uma distância média muito competitiva”, destaca Costa
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decisão estratégica importante para o 
sucesso do empreendimento, com a an-
tecipação das obras de infraestrutura. A 
medida proporcionou uma aceleração na 
terraplanagem e na abertura de sistemas 
subterrâneos, etapas realizadas anterior-
mente ao período de chuvas na região.

Já no início de 2020, a empresa deu 
início às instalações temporárias para 
prover utilidades e edificações, funda-
mentais ao atendimento dos fornece-
dores e à manutenção da equipe no site. 
“Com as utilidades oferecidas e ruas 
pavimentadas no canteiro, os fornece-
dores não mediram esforços para iniciar 
a construção civil das principais áreas 
de processo e BOP (Balance of Plant). 
Atualmente, está em andamento o esta-
queamento e as fundações das áreas de 
processo, BOP, Captação de Água e Tra-
tamento de Água e Efluentes”, pontua 
Costa sobre a fase em andamento.

A LD Celulose também atenta aos im-
pactos acarretados pela pandemia de co-
ronavírus, acompanhando a evolução do 
cenário e adotando as medidas necessá-
rias para oferecer um canteiro de obras 
seguro para os seus trabalhadores e para a 
comunidade do entorno. “A transparência 
no compartilhamento de informações e o 
repasse frequente de dados para as autori-
dades locais e agentes de fiscalização tam-

bém é nossa prioridade”, reforça Künzel.
Como principais medidas preventivas 

adotadas pela LD Celulose, o CEO cita 
que as equipes das empresas e prestado-
ras de serviços contratadas são testadas 
no local de origem, antes de ter aces-
so ao canteiro de obras. A LD Celulose 
também ampliou a equipe de seu ambu-
latório médico para que trabalhadores 
que apresentarem eventuais sintomas 
tenham todo o atendimento preliminar 
no próprio canteiro de obras e sejam mo-
nitorados. Locais de maior concentração 
de pessoas, como escritórios, refeitório 
e portarias, são higienizados frequente-
mente. É obrigatório o distanciamento 
de 1,5 metro entre os profissionais nos 
ambientes de uso compartilhado, bem 
como o uso de máscaras, além de se re-
comendar constantemente, por diversos 
materiais e ações de conscientização, a 
higienização frequente das mãos. A em-
presa ainda mantém contato frequente 
com autoridades locais, especialmente as 
de saúde, para planejamento de ações de 
prevenção e acompanhamento da evolu-
ção da pandemia na região.

Dando enfoque aos detalhes técnicos 
do projeto que contempla a construção e, 
posteriormente, a operação de uma fábri-
ca para produção de celulose solúvel com 
capacidade anual de 500 mil toneladas, 

o diretor de Projetos informa que a tec-
nologia produtiva empregada será 100% 
Total Chlorine Free (TCF). “Alguns pro-
cessos contarão com tecnologia standard, 
como aqueles utilizados na fabricação de 
celulose de mercado (para produção de 
papel), enquanto áreas específicas terão 
tecnologia selecionada estritamente para 
a produção de celulose solúvel high gra-
de. Adicionalmente, serão instalados dois 
turbo geradores que produzirão um ex-
cedente importante de energia elétrica a 
ser comercializada em larga escala, desde 
o startup da fábrica”, elenca ele.

Ainda de acordo com Costa, foi de-
senvolvido um layout adequado às ne-
cessidades de acessos seguros durante a 
operação da fábrica e com grande ênfase 
na qualidade do produto. Antes de aten-
der às demandas da operação, contudo, 
o projeto foi cuidadosamente pensado 
para atender às condições requeridas 
durante a construção. “Na fase de obras, 
é muito importante que se tenha áreas 
adequadas para os canteiros de obra, 
máquinas de içamento e toda a logística 
por trás de um empreendimento desse 
porte”, esclarece o diretor de Projetos 
sobre a importância de aliar o atendi-
mento às necessidades das duas fases do 
projeto (construção e operação).

A Valmet desponta como fornecedora 

Atualmente, está em andamento o estaqueamento e as fundações das áreas de processo, BOP, Captação de Água e Tratamento de Água e Efluentes

DIVULGAÇÃO LD CELULOSE



 REPORTAGEM DE CAPA

70  Revista O Papel  •  Agosto/August  2020

do maior pacote tecnológico do projeto, 
com o fornecimento das áreas de tecno-
logia de fabricação de celulose e energia. 
Entre o pacote contratado, estão tecnolo-
gias de depuração, lavagem e branquea-
mento de polpa, máquinas secadoras de 
celulose e embaladeiras, evaporação de 
licor negro com sistema de remoção de 
cinzas (cristalizador) integrado, planta 
de caustificação e forno de cal. 

Além disso, Fernando Scucuglia, di-
retor da área de Celulose e Energia da 
Valmet na América do Sul, informa que 
a empresa irá fornecer o sistema digital 
de controle distribuído (SDCD), anali-
sadores e medidores especiais, o sistema 
de controle de qualidade e o sistema de 
treinamento de simulação para operado-
res (Operator Training System – OTS) de 
toda a planta.

“De maneira geral, a planta foi de-
senhada para ter o menor OPEX do 
mercado. Cada detalhe técnico foi am-
plamente estudado e discutido, a fim de 
verificar a viabilidade técnica e o me-
lhor pay-back possível”, detalha Scucu-
glia. Na prática, “a planta terá a melhor 
qualidade de produto, o melhor rendi-
mento em termos de matéria-prima, 
o menor consumo de água e produtos 

químicos, a maior geração de energia 
e os melhores parâmetros ambientais 
permitidos em termos de tecnologia 
viável atualmente”, resume ele.

O desenvolvimento do projeto deu-
-se a quatro mãos. O diretor da área 
de Celulose e Energia da Valmet na 
América do Sul lembra que, para en-
contrar as melhores soluções, tan-
to do ponto de vista técnico quanto 
financeiro, as equipes da Valmet se 
uniram às da LD Celulose e criaram 
um ambiente de credibilidade e con-
fiança mútua. “As equipes puderam 
falar abertamente sobre as vantagens 
e preocupações a respeito das alterna-
tivas disponíveis, questionando uns 
aos outros sobre as premissas adota-
das e trazendo à mesa de negociação 
ideias e propostas inovadoras. Ao fi-
nal desse processo de muito debate, 
quebra de paradigmas e, claro, apren-
dizado, conseguimos desenhar juntos 
a planta ideal para o projeto.”

Scucuglia ressalta que não só a qua-
lidade técnica das equipes envolvidas, 
como o ambiente focado em inovação 
e aberto a novas ideias, resultou na ex-
periência bem-sucedida.  “Liderar este 
trabalho em nome da Valmet foi certa-

mente um marco na minha trajetória 
profissional. Nunca aprendi tanto em 
tão pouco tempo”, afirma. “Mas esta 
cooperação é um processo contínuo. 
Durante a fase de execução do projeto, 
incluindo os períodos de startup e de 
learning curve, serão necessários ajus-
tes e otimizações”, completa ele, adian-
tando que já há uma equipe de ambas 
as empresas alinhada e engajada em 
entregar os resultados esperados aos 
acionistas.

Além de fornecer tecnologias de 
ponta, a Valmet dispõe de um corpo 
profissional com larga experiência na 
execução de projetos desta envergadu-
ra e complexidade. Para o projeto da 
LD Celulose, exemplifica Scucuglia, 
uma equipe multidisciplinar composta 
por profissionais de diversas naciona-
lidades (brasileiros, chilenos, suecos, 
dinamarqueses e finlandeses) foi dire-
cionada ao atendimento das demandas 
de construção do site. Já durante a fase 
de comissionamento, startup, learning 
curve e otimização da planta, entrará 
em cena um time de profissionais fo-
cado nos KPIs do projeto. “Teremos 
equipes no site e em nossos centros de 
tecnologias espalhados pelo mundo 
(Valmet Performance Centers – VPC) 
trabalhando continuamente, física e re-
motamente, para garantir que todas as 
atividades sejam realizadas de maneira 
segura, eficiente e previsível”, conclui o 
diretor da área de Celulose e Energia da 
Valmet na América do Sul. 

A CBC Indústrias Pesadas destaca-
-se como mais uma fornecedora im-
portante do projeto Amadeus. O esco-
po do fornecimento compreende duas 
caldeiras de alta eficiência com eleva-
da pressão e temperatura, sendo uma 
caldeira de recuperação química com 
capacidade de 4.100 tss/d (toneladas 
de sólidos secos por dia), produção de 
vapor superaquecido de 655 t/h, pres-
são de 92 bar(g), temperatura de 490 
°C, e uma caldeira de biomassa do tipo 
BFB (Leito Fluidizado Borbulhante) 
para queima de biomassa, com capa-
cidade de 135 t/h de geração de vapor 

Scucuglia lembra que para encontrar as melhores soluções, tanto do ponto de vista técnico 
quanto financeiro, as equipes da Valmet se uniram às da LD Celulose e criaram um ambiente 
de credibilidade e confiança mútua
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superaquecido, pressão de 92 bar(g) 
e temperatura de 490 °C, incluindo 
equipamentos auxiliares e precipita-
dores eletrostáticos. 

De acordo com Leandro Yossida, ge-
rente do projeto pela CBC, as caldeiras 
aportam o melhor da tecnologia Mitsu-
bishi/CBC em equipamentos e sistemas 
para recuperação de químicos e geração 
de energia. “O vapor produzido pelas 
caldeiras contribuirá com a geração de 
202,7 MW de energia elétrica”, cita um 
exemplo prático da tecnologia a ser em-
pregada na planta. 

Yossida lembra que a consolidada 
liderança da tecnologia Mitsubishi/
CBC em caldeiras de alta pressão e 
alta temperatura soma um diferencial 
competitivo a projetos greenfield de 
fábricas de celulose. A empresa alia 
seu know-how e a experiência vasta 
do seu time técnico de especialistas a 
uma moderna infraestrutura local da 
fábrica localizada em Jundiaí-SP para 
proporcionar a habitual confiabilidade 
nos projetos em que participa.

Na prática, ao iniciar um empreen-
dimento, a CBC mantém um time 
de especialistas dedicado ao projeto 
do cliente, ouvindo suas demandas e 
transformando-as em soluções técnicas 
e comerciais para adequados CAPEX e 
OPEX. “Apresentamos soluções ponto 
a ponto ao inquiry do cliente, consi-
derando cada necessidade, desde o la-
yout para otimização da área da linha 
de energia até o desenvolvimento do 
projeto das caldeiras com alta eficiên-
cia em geração de energia. Cada passo 
do processo é desenvolvido minuciosa-
mente, avaliado e validado pelo time de 
especialistas da CBC em parceria com 
o cliente”, relata Rodolfo Rodrigues, 
chefe de Marketing da CBC, sobre o 
processo que a empresa segue em cada 
desenvolvimento.

Projeto florestal para 
abastecimento da fábrica já 
está em andamento

O projeto florestal voltado ao aten-
dimento da demanda de madeira da 

nova fábrica da LD Celulose visa che-
gar a um total de 70 mil hectares de 
floresta plantada de eucalipto em qua-
tro anos, aumentando em 37% a base 
florestal atual ao produzir em torno de 
3 milhões de m³cc por ano.

Para cumprir a meta traçada, Robson 
Resende, gerente florestal da LD Celulo-
se, informa que o planejamento inclui a 
compra de recursos, como tratores e ca-
minhões, e a contratação de novas áreas 
para plantio. “A prospecção de terra já 
está em andamento há dois anos e esta-
mos agora negociando contratos com os 
proprietários”, pontua ele.

Localizadas em Minas Gerais, as flo-
restas dividem-se entre os municípios 
de Estrela do Sul, Romaria, Indianópo-
lis, Araguari, Nova Ponte, Uberlândia, 
Monte Alegre de Minas e Prata. De acor-
do com Resende, a LD Celulose deve se 
posicionar como benchmark em custo de 
madeira, devido à distância das florestas 
da fábrica, à produtividade e ao tipo de 
topografia plana. 

Os desafios envolvidos no processo 
de plantio estão mapeados e já são co-
nhecidos no setor florestal pelo históri-
co de produção de eucalipto na região: 
material genético, clima, ampliação da 
necessidade de recursos, treinamentos 
e risco a incêndios são alguns deles. “O 

período seco ocorre entre junho e setem-
bro, quando estaremos preparados para 
reduzir o plantio, focando nos períodos 
mais úmidos. Temos analisado os mate-
riais genéticos existentes e buscado no-
vos materiais com melhor resultado para 
a produção de celulose solúvel e que já 
estejam adaptados à região do Triângulo 
Mineiro. Quanto aos riscos de incêndios, 
estamos utilizando novas tecnologias, 
como a detecção rápida e automatizada 
de incêndios com o uso de torres e câme-
ras de vigilância para apoio”, enumera os 
trabalhos encabeçados pela LD Celulose 
no âmbito florestal. 

A necessidade constante de treina-
mento e formação de pessoas, a am-
pliação da base florestal, a adaptação de 
implementos e a busca por fornecedo-
res regionais de insumos e recursos são 
mais frentes às quais a empresa atenta. 
“Estamos organizando também o siste-
ma de gestão com a implantação de sis-
temas mestre concluídos para atender a 
silvicultura e agora adaptando e em fase 
de implantação para as áreas de apoio 
(Inventário, Planejamento, Jurídico, Ges-
tão Fundiária), e para a colheita florestal. 
Em resumo, formamos um time unido e 
engajado no objetivo de formar flores-
ta de alta qualidade e com baixo cus-
to”, garante Resende.          n

De acordo com Resende, a LD Celulose deve se posicionar como benchmark em custo de madeira, 
devido à distância das florestas da fábrica, à produtividade e ao tipo de topografia plana
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