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CBC INDÚSTRIAS PESADAS
CATEGORIA FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
PARA RECUPERAÇÃO DE LICOR E GERAÇÃO DE ENERGIA
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Kazumichi Makino, presidente da CBC Indústrias Pesadas

O Papel – Aliar diferenciais tecnológicos a serviços de montagem, 
com profissionais altamente capacitados, é o principal trunfo da CBC 
para a atuação competitiva dentro da indústria de celulose e papel? 
Por que esses aspectos são tão relevantes ao setor?

Kazumichi Makino, presidente da CBC Indústrias Pe-
sadas – Equipamentos e sistemas para recuperação de licor e 

geração de energia (caldeira de recuperação química e caldeira de 
força do tipo BFB) normalmente são fornecidos mediante contra-
to do tipo turn-key (chave na mão), em que os equipamentos são 
entregues operando, inclusive com treinamento operacional. Os 
serviços de montagem representam uma parcela muito importante 
do empreendimento, pois isso e o conhecimento dos profissionais 
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caldeiras cada vez mais eficientes para geração térmica e de gran-
des capacidades, acima de 7 mil TSS/dia para caldeira de recupera-
ção química e superior a 300 t/h de vapor para a caldeira de força 
do tipo BFB, considerando que as novas fábricas são para capacida-
des superiores a 1,5 milhão de toneladas/ano de produção de celu-
lose. A CBC/MHPS dispõe de tecnologia, experiência, conhecimento 
e corpo técnico altamente capacitado, com expertise para atender 
às demandas do setor para o fornecimento de caldeira de recu-
peração química e caldeira de força, além de alto conteúdo local 
de fornecimento, que contribui para o desenvolvimento de muitos 
outros segmentos industriais no Brasil, gerando empregos, riqueza 
e renda, aspectos tão necessários para o contínuo desenvolvimento 
de nosso país.

O Papel – O que a empresa prospecta para a indústria brasileira em 
2017 e como pretende atuar no cenário previsto?

Makino – Olhamos para o futuro do Brasil com expectativa 
de mudanças favoráveis no cenário econômico, que propiciem a 
retomada dos grandes investimentos em todos os mercados em 
que atuamos.                     n

envolvidos estão associados ao cumprimento do cronograma esta-
belecido para o projeto, bem como à performance dos equipamen-
tos, de acordo com o que foi planejado pela engenharia na fase do 
projeto. Ter parceiros de excelência para os serviços de montagem, 
portanto, é fundamental para propiciar a satisfação do cliente, uma 
vez que sua participação é de extrema relevância na entrega dos 
projetos do setor de celulose e papel.

O Papel – Em quais frentes a CBC trabalha para manter as equipes 
de suporte tecnológico sempre atuantes, possibilitando aos clientes 
menores custos de manutenção e mais longas vidas úteis dos equi-
pamentos?

Makino – O pós-venda da CBC e a equipe de Engenharia têm 
recebido grande destaque, pois contribuem para o aumento da 
confiabilidade das manutenções e o prolongamento da vida útil de 
nossos equipamentos instalados nas plantas do setor de celulose 
e papel e de outros setores. Temos uma área específica para esses 
atendimentos, com diferencial tecnológico e de qualidade, voltados 
para satisfazer as necessidades de nossos clientes na melhoria da 
eficiência de suas plantas. A CBC pode elaborar contratos de longo 
prazo de life assessment para serviços de inspeção em caldeiras e 
para a análise da vida remanescente, propondo soluções e ofere-
cendo serviços especializados para o prolongamento da vida útil 
das caldeiras CBC e também de terceiros instaladas nas plantas dos 
clientes no Brasil e de outros países da América Latina.

O Papel – Quais projetos e atividades encabeçadas pela empresa 
destacaram-se ao longo de 2016?

Makino – O ano de 2016 deixou a desejar em relação a novos 
grandes projetos e conquistas, principalmente em decorrência do 
momento de recessão econômica de nosso país, que também afetou 
as atividades da CBC, com baixa carteira de encomendas, em sua 
maioria de pós-venda. Foi, porém, um ano significativo para nós 
em função da entrega das duas grandes caldeiras para a Unidade 
Puma, da Klabin. A CBC concluiu a entrega da caldeira de recu-
peração química, com capacidade de 7 mil TSS/dia (1.200 t/h de 
vapor), e também da caldeira de força, do tipo BFB (Leito Fluidizado 
Borbulhante), com capacidade de 280 t/h de vapor – ambas de alta 
pressão (104 bar) e temperatura (503°C), que, juntas, contribuirão 
para a geração de 270 MW de energia, levando a nova fábrica da 
Klabin à autossuficiência na geração de energia elétrica.

O Papel – Alguma demanda específica para melhorias nas caldeiras 
de recuperação e de força vem se fortalecendo entre os players brasi-
leiros de celulose e papel? De que forma a CBC tem trabalhado para 
atender a tais solicitações?

Makino – O setor de celulose e papel tem demandado, tanto 
para novos empreendimentos do tipo greenfield quanto brownfield, 

Empresa: CBC Indústrias Pesadas S.A.

Ano de fundação: 1955

Sede: Jundiaí (SP) 

Países onde atua: Brasil e outros países da América do 
Sul (principalmente Chile)

Maiores conquistas na história da empresa: A 
honra de ter tido presença dos produtos e serviços em 
praticamente todos os grandes empreendimentos do 
setor de celulose e papel no Brasil, colaborando para o 
crescimento e desenvolvimento econômico do país. O úl-
timo trabalho que merece destaque foi o Projeto Puma, 
da Klabin, em Ortigueira (PR), com o fornecimento das 
maiores caldeiras de força e de recuperação química de 
alta pressão e alta temperatura da América Latina, entre-
gues em 2016.

Próximas metas: Superar o cenário econômico desfa-
vorável do Brasil e estar atuante para poder continuar 
a participar dos grandes empreendimentos do setor de 
celulose e papel no Brasil, além de outros setores, como 
óleo & gás, siderúrgico, açúcar e álcool, entre outros.


