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efeito estufa de 43% para 50% até 2030, com base nas 
emissões de 2005.

3. Anúncio de novo plano de combate ao desmatamento, com 
meta de zerar o desmatamento ilegal até 2028

4. Adesão à declaração sobre florestas e uso da terra: Na prá-
tica, o Brasil já possui uma das legislações e políticas mais 
rigorosas do mundo, em especial o Código Florestal, mas 
é necessário que o País mostre ações concretas de que está 
realmente implementando suas regras e combatendo o 
desmatamento ilegal.

5. Adesão à meta global de redução em 30% das emissões de 
metano, com base nas emissões de 2020: trata-se de uma 
meta global e não individualizada para os países e pode 
ser contemplada entre as metas de redução de emissões já 
estabelecidas na NDC. 

  Agência Internacional de Energia diz 
que investimentos em eficiência ainda estão 
aquém do esperado para reduzir emissões

Os investimentos globais em eficiência energética ainda estão 
longe de níveis ideais para contribuir de forma decisiva com as 
metas de redução de emissões no planeta. O alerta foi feito pela 
Agência Internacional de Energia (AIE), que afirma que os recur-
sos aplicados em eficiência precisam triplicar até 2030, de modo 
a colaborar com o objetivo de emissões zero líquidas até 2050. De 
um lado, a agência diz que o progresso global em eficiência ener-
gética recuperou seu ritmo pré-pandêmico. Esse nível, no entan-
to, ainda está aquém do que seria necessário para ajudar a colocar 
o mundo na caminhada rumo às metas climáticas de 2050. Para 
o diretor-geral da AIE, Fatih Birol, a eficiência energética ainda é 
o meio mais barato e limpo para atendimento das demandas por 
energia. A AIE lançou um novo relatório que detalha um pouco 
mais sobre a necessidade de novos investimentos em eficiência. O 
documento cita, por exemplo, que o índice global de intensidade 
energética – cálculo fundamental para medir a eficiência ener-
gética da economia mundial – avançará 1,9% em 2021. No ano 
passado, por conta da pandemia, esse índice cresceu apenas 0,5%. 
A agência afirma que esses números estão de acordo com a taxa 
média anual de melhoria nos últimos dez anos, mas bem abaixo 
dos 4% necessários entre 2020 e 2030 para atingir emissões líqui-
das zero até 2050. Por fim, a AIE lembra que a declaração final da 
Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP-26), em Glasgow, 
especificamente apelou para o rápido aumento das medidas de 
eficiência energética, reconhecendo seu papel fundamental na 
descarbonização dos sistemas de energia. 
Editado de Petronotícias

AÇÕES INSTITUCIONAIS

  Empapel – Anuário Estatístico 2020
O Anuário Estatístico de 2020, lançado na segunda quin-

zena de novembro pela Empapel, traça um registro do cenário 
enfrentado pelo segmento de papelão ondulado durante o pe-
ríodo da pandemia do novo coronavírus, quando, nas palavras 
de Eduardo Brasil, diretor-executivo da entidade, descreveu 
que “o isolamento social, como forma de prevenção e de frear 
a disseminação do vírus da Covid-19, fez crescer os pedidos no 
comércio eletrônico e delivery e, consequentemente, aumentar 
a produção de embalagens de papel e papelão ondulado”. O 
Anuário traz em seu balanço que no ano de 2020 o mercado 
interno se manteve aquecido e a procura continuou alta, sobre-
tudo, em relação à indústria de bens essenciais. No primeiro 
semestre foram registrados recordes de produção, que se man-
tiveram ao longo de todo ano, resultando em um crescimento 
para o ano de 2020, de janeiro a dezembro, de 5,5%.

Saiba mais em empapel.org.br

COP-26 EM NOTÍCIAS

  COP-26 trouxe avanços e desafios para 
a agenda da sustentabilidade

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avalia de for-
ma positiva o “Pacto Climático de Glasgow” e os compromis-
sos adicionais assumidos pelos países na 26.ª Conferência das 
Partes sobre Mudanças Climáticas (COP-26), que se encerrou 
em 13 de novembro, em Glasgow, na Escócia. Entre os avanços 
está o recente acordo bilateral entre Estados Unidos e China, 
os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, para 
reforçar ações de redução de emissões, o compromisso de re-
duzir em 30% as emissões de metano e o compromisso brasi-
leiro de zerar o desmatamento ilegal até 2028. A CNI também 
considera relevante a finalização do artigo 6.º do Acordo, cujo 
impacto para o Brasil e, em especial para a indústria, depen-
derá dos caminhos que o governo brasileiro adotará. A CNI 
considera positivos os compromissos assumidos pelo Brasil na 
COP-26. E estão entre eles:
1. Apresentação do plano para atingimento da meta de neu-

tralidade de carbono até 2050: A CNI apoia essa meta ao 
colocar o País alinhado à tendência adotada pelas princi-
pais economias do mundo.

2. Aumento da meta de redução de emissões de gases de 

REFERÊNCIAS DE FONTES: NOTÍCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE DE ASSESSORIAS 
DE IMPRENSA E/OU DAS PRÓPRIAS EMPRESAS, OU DE PROFISSIONAIS DO SETOR.
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COMEMORAÇÕES

  Índice Dow Jones de Sustentabilidade
A Klabin integra, pelo segundo ano consecutivo, o Índice Dow Jones de Sustenta-

bilidade (DJSI, na sigla em inglês), renovando sua posição como uma das companhias 
mais sustentáveis do mundo. O indicador é considerado uma das principais referências 
de boas práticas de sustentabilidade para empresas listadas na bolsa de valores e a Klabin 
permanece em duas carteiras, Índice Mundial e Índice de Mercados Emergentes. 

A Valmet foi incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) pelo oitavo 
ano consecutivo. A empresa foi listada nos índices Dow Jones Sustainability World e 
Europe. A inclusão é um indicador que mostra que a Valmet tem progredido bem com 
sua agenda de Sustentabilidade 360º, enfatizando a melhoria contínua de práticas de 
negócios ainda mais sustentáveis.

Na Finlândia, a empresa foi escolhida como a segunda melhor empregadora pelos 
profissionais de engenharia finlandeses. O ranking foi publicado na pesquisa anual 
da Universum, que é a maior pesquisadora de atratividade de empregadores do país.

 
  CMPC é a primeira empresa brasileira do setor a obter 

Certificação de SPIE
Alinhada às práticas de melhoria contínua e segurança, a CMPC obteve um re-

conhecimento nacional da confiabilidade das suas operações. A empresa é a primeira 
indústria de celulose no País a obter a Certificação de Serviço Próprio de Inspeção 
de Equipamentos (SPIE), que é concedida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (IBP) com autorização do Inmetro. Esse certificado atesta a compe-
tência, segurança e qualidade do serviço interno de manutenção em caldeiras, vasos 
de pressão e tubulações. No caso da CMPC, a certificação abrange as áreas de Recupe-
ração, Geração de Energia e Preparação de Fibras, incluindo Caldeira de Recuperação 
e Digestor da G2.  

FATOS

  Eucalipto tolerante a herbicida da Suzano é aprovado pela 
CTNBio

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) aprovou para uso co-
mercial uma nova variedade de eucalipto geneticamente modificado (GM) tolerante a 
herbicida. A nova tecnologia foi desenvolvida pela FuturaGene, subsidiária da Suza-
no. A tecnologia foi avaliada e aprovada após amplos testes e avaliações de risco, bem 
como a caracterização molecular a fim de garantir que as plantas modificadas não 
apresentassem riscos à saúde humana e animal ou ao meio ambiente. O novo eucalipto 
confere a característica de tolerância ao herbicida glifosato e permitirá o uso mais efi-
ciente do produto nas áreas florestais, reduzindo custos com insumos. O processo de 
desenvolvimento levou mais de oito anos e incluiu extensa avaliação de biosseguran-
ça. Após a aprovação, esse eucalipto será incorporado ao programa de melhoramento 
convencional da Suzano para ampliar os testes em regiões representativas da cultura 
do eucalipto, assim como é feito com os clones convencionais. O objetivo desta etapa 
é desenvolver materiais adaptados para futuro uso comercial. Após testes em larga 
escala, os parceiros terão acesso livre à tecnologia sem a necessidade de pagamento de 
royalties, assim como é feito com os clones convencionais.

Por Thais Santi
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Já na China, a ANDRITZ iniciou com sucesso um siste-
ma de polpação quimi-termomecânico para a Sun Paper, na 
cidade de Beihai, Guangxi, China. A linha ANDRITZ P-RC  
APMP possui uma capacidade de 600 admt/d de pro-
cessamento de cavacos de madeira de eucalipto como  
matéria-prima para obtenção de celulose de alta qualidade 
para a produção de papel de imprimir e escrever.

E na Índia, o grupo iniciou com sucesso uma nova cal-
deira de recuperação química HERB de 550 t/d (atualizá-
vel para 700 t/d) na Naini Papers Limited em Kashipur, 
estado de Uttarakhand. A caldeira foi projetada para lidar 
com uma mistura de fibra curta e licor negro agrobaseado, 
permitindo uma operação ambientalmente correta e com 
maior eficiência energética em comparação com o incine-
rador usado anteriormente na fábrica. A caldeira também 
possui um sistema de ar vertical exclusivo para minimizar 
as emissões atmosféricas.

INVESTIMENTOS

 Unidade mais eficiente da Suzano, 
fábrica em Ribas do Rio Pardo (MS) receberá  
R$ 19,3 bi em investimentos 

A Suzano anunciou os detalhes da fábrica de celulose que 
será construída no município de Ribas do Rio Pardo, no esta-
do do Mato Grosso do Sul. O projeto demandará investimen-
to total de R$ 19,3 bilhões e é considerado o mais eficiente da 
companhia em função do baixo nível de emissão de carbono 
previsto após o início de operação. A nova fábrica também 
será a mais competitiva em termos de custo caixa de produção 
de celulose, estimado em menos de R$ 400 por tonelada, con-
dição favorecida pelo menor raio médio das florestas, de ape-
nas 65 quilômetros, que abastecerão a unidade e pelo volume 
de energia excedente.  Chamado de Projeto Cerrado, o com-
plexo será financiado com recursos já disponíveis no caixa da 
Suzano, entrará em operação no segundo semestre de 2024 e 
tem como um de seus diferenciais a gaseificação da biomassa 
para substituição de combustível fóssil nos fornos de cal. Du-
rante o pico de construção, devem ser gerados aproximada-
mente 10 mil empregos diretos e, depois de concluída a obra, 
a nova fábrica empregará cerca de 3 mil pessoas entre colabo-
radores próprios e terceiros. Parte dessas pessoas já está sendo 
capacitada na própria região.  A fábrica produzirá energia a 
partir de fonte renovável e, após consumo na própria unida-
de, ainda terá um volume excedente de aproximadamente 180 
MW médios. Para viabilizar a construção da unidade, a Suza-
no contará com a parceria de empresas como Andritz, Veolia, 
Suez, Siemens, Hitachi Energy e Weg, entre outras.  

FUSÕES & AQUISIÇÕES

  Solenis adquirida pela Platinum Equity
A Solenis foi adquirida pela Platinum Equity da Clayton, 

Dubilier & Rice (CD&R) e da BASF em uma transação no va-
lor de US$ 5,25 bilhões. Tanto a CD&R quanto a BASF saíram 
totalmente da Solenis. Além disso, como parte da aquisição, a 
Solenis se fundiu com a Sigura Water, uma empresa existente 
do portfólio Platinum Equity. Essa nova empresa gera cerca de 
US$ 3,5 bilhões de receita. Com a fusão, a Solenis está expan-
dindo seu portfólio para incluir os mercados de tratamento 
de águas. Como resultado, a fusão também amplia a presença 
global da Solenis, que agora abrangerá 120 países, 47 fábricas e 
mais de 6 mil funcionários.

INTERNACIONAL

  ANDRITZ
A ANDRITZ iniciou com sucesso uma nova bobinadeira 

como parte da reconstrução da máquina de cartão KM2 em 
Knauf Petroboard, em Kommunar, na Rússia. A KM2 produz 
uma faixa de gramatura de 100 a 320 g/m2, tem velocidade de 
projeto de 700 m/min e largura de 4,26 m. A capacidade máxi-
ma é de 155.000 t/a para produção de papelcartão, utilizando 
100% de aparas como matéria-prima.

No Brasil, a empresa recebeu um pedido da Suzano para 
entregar tecnologias de ponta e com eficiência de recursos 
para todas as principais ilhas de processo na planta de pro-
dução de celulose e recuperação química para seu Projeto 
Cerrado, no município de Ribas do Rio Pardo, em Mato 
Grosso do Sul.  O startup está programado para o segundo 
semestre de 2024. Os serviços de construção civil, instala-
ção, comissionamento e startup também estão incluídos no 
escopo de fornecimento da ANDRITZ.

DESTAQUE INSTITUCIONAL EM VÍDEO
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  Ibema lança papelcartão com 70% 
menos químicos e reduz peso das 
embalagens com poder das fibras

A Ibema acaba de lançar o Ibema Naturale: papel-
cartão feito em material renovável e com 70% menos 
adição de químicos. Por meio do poder das fibras celuló-
sicas, ele ainda oferece resistência ao mesmo tempo em 
que reduz o peso das embalagens. Trata-se de um produ-
to de alta rigidez e 100% reciclável, de coloração creme 
e ideal para embalar alimentos de take away, delivery 
ou cosméticos destinados ao e-commerce. Entre as ca-
racterísticas do Ibema Naturale estão a composição em 
100% fibras virgens, a possibilidade de ter contato com 
alimentos sem desmanchar ou contaminar, capa e verso 
de coloração naturais (sem corantes) e ótima resistência. 
As gramaturas vão de 225 a 320.

  Kemira apresenta tecnologia de polímero 
avançada para resolver desafios de stickies 
em papel e cartão reciclado

A nova tecnologia de polímero de inversão rápida da Ke-
mira ajuda a resolver uma das principais preocupações dos 
fabricantes de papel e cartão reciclado: adesivos originados de 
fitas, colas e rótulos usados em material de embalagem recupe-
rado e reciclado. Os novos polímeros de inversão rápida forne-
cem fixação de partículas hidrofóbica superior e têm sucesso 
comprovado em melhorar a limpeza da máquina e, com isso, a 
operabilidade e a eficiência da máquina em papéis reciclados e 
papéis higiênicos. Como produtos fáceis de usar, eles não exi-
gem equipamentos de reposição de polímero complicados ou 
caros no local da fábrica, o que aumenta o custo-benefício da 
solução química.

  Bignardi conta com a Voith para nova 
linha de produção

Reconhecido no mercado de papéis e artefatos de papel, o 
Grupo Bignardi escolheu a Voith como fornecedora completa 
para sua nova linha de produção, com o objetivo de reposicio-
nar sua estratégia em novos nichos de mercado. Para realizar 
esta migração na fábrica instalada em Jundiaí-SP, a empresa 
contratou a linha Blueline, completa para produção de papel 
ondulado voltado, capaz de produzir papel embalagem prove-
niente de matéria-prima com número superior de rejeitos, já que 
o sistema da Voith permite o melhor aproveitamento de fibras. 
A nova linha contará com a última geração de equipamentos, 
como o IntensaPulper, descontaminador IntensaMaxx, tambor 
classificador IntensaScreenDrum, depuração grossa, separado-
res centrífugos HiClean HCL5 e Engrossador EFK. Além dos 
equipamentos, a Bignardi contratou os serviços de engenharia 
básica, serviços de campo, e o gerenciamento global do projeto.

LANÇAMENTOS

  Solução inovadora da BillerudKorsnäs 
ajuda Oatly a reduzir em 50% a pegada de 
carbono das suas embalagens 

Em parceria com a BillerudKorsnäs, a Oatly implementou 
uma solução inovadora para produtos da unidade de Singapura, 
permitindo uma redução no material de embalagem secundária 
em até 35% e uma redução estimada das emissões de CO2 em 
até 50%, em comparação com as soluções de embalagem con-
vencionais. Enquanto a solução convencional para gerenciar alta 
umidade é adicionar mais matéria-prima para embalagens mais 
resistentes, a equipe da BillerudKorsnäs BoxLab encontrou uma 
solução diferente com base nos seguintes princípios: minimizar 
danos e resíduos em toda a cadeia logística, focar na eficiência 
de recursos, usar material de embalagem reciclável proveniente 
de fontes renováveis e transparência em toda a cadeia de valor.
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 Elite Professional Melhoramentos 
apresenta novos produtos 

 A marca Elite Professional, pertencente à Softys, acaba de 
apresentar ao mercado seis novos produtos da sua linha profis-
sional voltada a hospitais, hotéis, restaurantes, escritórios e pe-
quenos comércios. Os novos produtos foram criados pensando 
na volta gradual da rotina das empresas e comércios e, conse-
quentemente, na intensificação da limpeza desses ambientes. 
Entre os lançamentos estão o MAXWIPE MAX 20 – Panos 
de papel descartáveis produzidos com 100% de folhas virgens; 
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA MIL FOLHAS –  Pro-
duzida com fibras 100% naturais; COMBOS – Práticos porque 
vêm com o produto e o dispenser para vários usos; MÁSCARA 
CLASSIC – Com mais de 80% de proteção antibacteriana; LI-
NHA DE ÁLCOOL –  Álcool sanitizante 70% e Álcool em gel.

  Jetscript GS 1062 – Novo papel para jato de  
tinta para impressão de etiquetas sofisticadas 
e personalizadas

Com o Jetscript® GS 1062, a fabricante alemã de papéis espe-
ciais Mitsubishi HiTec Paper oferece um novo papel revestido 
premium para jato de tinta voltado às aplicações sofisticadas e 
personalizadas de etiquetas. O papel de 95g impressiona com 
uma superfície semibrilhante particularmente homogênea e 
alto brilho visual. A camada de recebimento de tinta com re-
vestimento especial não só permite uma excelente reprodução 
de cores e um brilho de cores superior, como também uma alta 
densidade de cores, mesmo em tons escuros. Impressões com 
qualidade fotorrealística são facilmente possíveis com GS 1062.

  KPMG lança núcleo especializado para 
descarbonizar o agronegócio

A KPMG no Brasil anunciou ao mercado o lançamento de um 
núcleo de serviços com especialistas e parceiros com o objetivo de 
promover a descarbonização de empresas do agronegócio brasileiro 
para reduzir e neutralizar suas emissões de gases do efeito estufa: 
KPMG – Agro Decarbonization Hub. O núcleo contará com de-
zenas de especialistas e parceiros no Brasil e no exterior e foi dese-
nhado para oferecer soluções para todas as etapas do processo de 
redução de gases do efeito estufa, desde o inventário das emissões, 
passando pela identificação de soluções e chegando até o mapea-
mento de investimentos. O objetivo é apoiar as empresas do setor 
para que acelerem suas práticas em relação ao tema. 

MERCADO

  Valmet e CMPC finalizam acordo para 
entrega de tecnologias e automação para 
modernização da fábrica de Guaíba-RS

A Valmet e a CMPC finalizaram o acordo no qual assinaram 
uma carta de intenção em setembro de 2021. Conforme o acordo, 
a Valmet fornecerá tecnologias-chave e automação para o projeto 
BioCMPC da CMPC. A meta é modernizar e aumentar a capaci-
dade de produção da linha 2 da fábrica de celulose de Guaíba de 
1,5 milhão de ADt/ano (toneladas secas ao ar por ano) para 1,85 
milhão de ADt/ano. Espera-se que a fábrica modernizada comece 
a operar no quarto trimestre de 2023. Os principais objetivos do 
projeto BioCMPC são aumentar a sustentabilidade da fábrica de 
celulose e modernizar a tecnologia de produção. O projeto inclui-
rá novas medidas de controle e gestão ambiental em toda a fábrica. 

  KPMG: gestão de terceiros exige  
ecossistema mais seguro

A necessidade de proteger ecossistemas de novos fornecedores 
cada vez mais complexos na era digital está galgando posições nas 
agendas dos CEOs. Desde a eclosão da pandemia global, o risco da 
cadeia de suprimentos aumentou e se tornou um dos principais riscos 
de crescimento enfrentados pelas organizações. Esses e outros insi-
ghts estão reunidos na publicação “A empresa ampliada: garantindo 
o futuro (The extended enterprise: securing the future, em inglês), da 
KPMG. A publicação da KPMG destacou ainda que o atual cenário 
amplia os limites e o ritmo da transformação digital, de modo que 
novas formas de aprimorar as capacidades e a segurança da cadeia de 
suprimentos podem constituir a diferença entre sucesso e fracasso. 
Segundo a publicação, há soluções emergentes que prometem ajudar 
na implementação de ecossistemas modernos de fornecedores, as 
quais envolvem redução de risco, aumento da confiança, melhoria da 
privacidade, impulso à inovação e gestão da conformidade. 

Confira o estudo neste link clicável em revistaopapel.digital.org.br
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