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Afonso França Engenharia construindo um nome cada vez mais forte

A Afonso França Engenharia possui mais de 26 anos de experiência no merca-
do da Construção Civil e tem em seu portfólio mais de 400 obras realizadas em 
todo o território nacional. Marca sua presença no mercado por meio de edifi ca-
ções de missão crítica com as mais diversas características técnicas nos segmen-
tos de Celulose e Papel, Industrial, Corporativo, Data Centers e Saúde. 

 Mantém gestão profi ssional focada em inovação constante e transparência 
no relacionamento com o cliente, utilizando sempre os mais modernos métodos 
e processos executivos e  investindo na formação e qualifi cação de seu corpo 
técnico, composto por profi ssionais proativos, com a mais alta experiência e 
competência. 

AFONSO FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Rua Desembargador Paulo Passaláqua, 146
Pacaembu – São Paulo-SP.

Tel.: (11) 3674-0666 

E-mail: contato@afonsofranca.com.br

Site: www.afonsofranca.com.br 

 
Com uma história de mais de 150 anos, a ANDRITZ é líder mundial 

no fornecimento de sistemas, equipamentos e serviços para produção 
de celulose, papel, tissue e cartão

Há mais de 25 anos presente no Brasil e com sede em Curitiba-PR, a ANDRITZ 
BRASIL é referência no fornecimento de grandes projetos EPC (Engineering, 
Procurement and Construction), totalizando até o presente mais de 20 grandes 
empreendimentos para as maiores empresas do setor de celulose e papel no 
país. A ANDRITZ está capacitada nas áreas de pátio de madeira, cozimento, 
depuração e branqueamento da polpa, secagem e enfardamento da celulose, 
incluindo todo o processo de recuperação química (evaporação, caldeira de re-
cuperação, planta de caustifi cação e forno de cal) e caldeira de força, além de 
soluções em automação e geração de energia a partir de fontes renováveis. A 
ANDRITZ BRASIL atua ainda na manutenção completa de fábricas, otimização, 
modernização e reconstrução de equipamentos, peças de reposição e suporte 
técnico de campo especializado. Adicionalmente, a Divisão de Serviços trabalha 
no desenvolvimento de peças de desgaste, simulação dinâmica de processos e 
monitoramento em manutenção preventiva, contando para isso com equipes 
que atendem todas as regiões do Brasil, com unidades em Araucária-PR, Belo 
Horizonte-MG, Serra-ES e Três Lagoas-MS, além da sede em Curitiba-PR.

ANDRITZ BRASIL LTDA.
Avenida Vicente Machado, 589
CEP: 80420-010 – Curitiba-PR
Tel.: (41) 2103-7611
E-mail: pulpandpaper.br@andritz.com
Site: www.andritz.com
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Contech® apresenta conceitos da marca e posicionamento sobre 
projetos de 2019

A Contech®, referência em soluções químicas e líder de mercado no trata-
mento de vestimentas para o setor de papel e celulose, trouxe para a expo-
sição os conceitos da marca e parte dos projetos em andamento para 2019. 
A ideia foi apresentar para seus clientes o novo portfólio e referências que 
apresentavam a expansão global da empresa para diversos novos países ao 
redor do mundo.  

Tendo em seus pilares a inovação, tecnologia e a sustentabilidade, a Contech® 
– que deu origem ao Grupo Ecotech – é 100% nacional e tem como objetivo a 
impulsão por novas soluções disruptivas e tecnologias proprietárias que pos-
sam ser aplicadas em todo o segmento de papel e celulose, incluindo papéis de 
imprimir e escrever, tissue, embalagens e especiais, e na fabricação de celulose.

CONTECH PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS S.A.
Rua Catharina Farsarella Gallego, 126
Country Club – Valinhos-SP – Brasil. 
CEP: 13278-073
Tel.: +55 (19) 3881-7200

 
Fabio Perini apresentou grandes inovações no ABTCP 2018

A participação da empresa no 51º Congresso e Exposição Internacional 
de Celulose e Papel trouxe uma série de inovações mundiais para atender 
diretamente aos mercados brasileiro e sul-americano.

Além de recursos superiores em máquinas inteligentes recém-lançadas 
globalmente, a Fabio Perini apresentou com exclusividade a ampla plata-
forma de soluções WE-CARE, que reúne de forma completa os serviços de  
pós-venda e assistência técnica oferecidos pela marca. Integrando essa nova 
plataforma, um dos lançamentos mais impressionantes demonstrado durante 
o evento foi o WEAREABLE GLASSES. Menor e mais leve, os óculos fornecem 
aos técnicos uma realidade aumentada que permite o compartilhamento e 
a visualização de imagem de maneira remota e interconectada para auxiliar 
na manutenção, retrofits e atualizações das linhas de produção. Vem agora 
também com configuração mais fácil e intuitiva e uma grande variedade de 
recursos aprimorados de suporte digital on-line.

FABIO PERINI 
Av. Santos Dumont, 2283  – Zona Industrial Norte 
CEP:  89219-730  – Joinville-SC – Brasil
Tel.: (47)  2101-0500 
E-mail: info.br@fabioperini.com
Site: www.fabioperini.com



80 Revista O Papel - novembro/November 2018

     EXPOSITORES EM DESTAQUE

Hergen promove tecnologias de ponta durante ABTCP 2018

A Hergen aproveitou a participação no ABTCP 2018  – 51.º Congresso e Ex-
posição Internacional de Celulose e Papel para estreitar o diálogo com clientes 
e potenciais clientes. Os fabricantes de papéis dos segmentos tissue, de embala-
gem e imprimir e escrever puderam se atualizar sobre as tecnologias de última 
geração oferecidas pela fornecedora de máquinas.

Entre os equipamentos que compõem o portfólio da Hergen atualmente, des-
tacam-se os cilindros secadores feitos em chapas de aço. Além de conferir maior 
segurança operacional, a substituição dos antigos cilindros de ferro fundido pe-
los de chapa promove ganhos de capacidade de até 40%, acompanhados de 
signifi cativa redução de custos aos fabricantes de papel. A variedade de tamanho 
dos equipamentos desponta como outro diferencial bem-vindo à rotina opera-
cional. Os cilindros yankees podem chegar a 7.320 mm de diâmetro e 6.500 mm 
de largura, características que resultam em alta efi ciência produtiva e energética, 
dada a alta transferência térmica.

HERGEN CONVERGE TO EVOLVE
Rua Arnoldo Hoffmann, 35 – Rio do Sul-SC
CEP 89162-028 
Tel.: (47) 3531-4400
Contato: Vilmar Sasse
E-mail: vilmar@hergen.com.br
Site: www.hergen.com.br 

 
Kadant: orgulho em oferecer tecnologias inovadoras

Há mais de um século, a Kadant oferece soluções inteligentes e efi cientes 
para os setores de processo como líder mundial em processamento de fi bras, 
manuseio de fl uidos e sistemas de raspagem, limpeza e fi ltragem.

Somos um fornecedor líder em sistemas de tecnologia para o setor global 
de papel e celulose, assim como outros setores de processo. Nossos equipa-
mentos têm uma função crucial em quase todos os estágios da fabricação e da 
reciclagem de papel, aumentando a efi ciência dos processos e a qualidade dos 
produtos para nossos clientes.

Na Kadant temos o orgulho de oferecer produtos e tecnologias inovadoras 
que ajudam a reduzir o consumo de energia, aprimorar a gestão de água e 
melhorar a efi ciência e sustentabilidade a longo prazo.

KADANT SOUTH AMERICA
Alameda Itajubá, 1416 – Joapiranga, 
Valinhos-SP
CEP: 13278-530
Tel.: +55 (19) 3849-8700
Contato: Luiz Carlos Corrêa
E-mail: marketing.valinhos@kadant.com
Site: www.kadant.com
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Nouryon: líder global no fornecimento de produtos químicos para o 
branqueamento da celulose

A antiga AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals tornou-se a Nouryon, 
em outubro de 2018, e agora está com o foco em especialidades químicas. Em 
400 anos de história, a Nouryon é líder global no fornecimento de produtos quí-
micos para a indústria da celulose. 

A marca Eka representa os produtos clorato de sódio e dióxido de cloro forne-
cidos pela Nouryon. Eles são soluções amplamente utilizadas nas indústrias de 
celulose no mundo todo. O processo de branqueamento da celulose é realizado 
nas mais variadas aplicações como papel para escrita, produto de higiene pes-
soal como fraldas e lenços e em embalagens de cartão. 

Combinamos tecnologia de classe mundial, aplicação de alto padrão e otimização 
da cadeira de suprimentos e logística global. Construímos, operamos e fornecemos 
as ilhas químicas para a indústria da celulose. Além de contribuir com a economia e 
a sustentabilidade, geramos mais benefícios aos nossos clientes, como redução de 
investimentos, confiabilidade operacional e expertise em segurança. 

NOURYON DO BRASIL
Endereço: Rodovia Dom Gabriel P. B. Couto, 
KM 65,2 s/n, Jundiaí, São Paulo-SP
CEP: 13212-240
Tel.: (11) 4589-4800
E-mail: bleaching_experts@nouryon.com 
Site: https://eka.nouryon.com/ 

Voith Paper Experience: experiências reais com soluções  
criadas para o setor na ABTCP 2018

A Voith, principal parceira e pioneira na indústria de papel no mun-
do, apresentou soluções desenvolvidas para o setor de papel e celulose no  
51.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, em São Paulo.

Com o conceito Voith Paper Experience, a multinacional alemã convidou os parti-
cipantes a vivenciarem as tecnologias em áreas de experiência. O público teve conta-
to com as funcionalidades de cada equipamento de maneira real. Entre as soluções 
disponíveis estavam: OnCare AR, Voith Paper Webshop, Virtual Reality e SmartBasket.

OnCare AR – Solução de mobilidade para gestão de manutenção de instala-
ções industriais baseada em Realidade Aumentada.

Voith Paper Webshop – A plataforma on-line permite que fabricantes de pa-
pel ao redor do mundo possam comprar produtos e serviços da Voith com rapidez 
e facilidade, 24 horas por dia.

Virtual Reality – As Soluções de Realidade Virtual da Voith permitem aos fa-
bricantes de papel criar uma representação digital de suas máquinas, com ganho 
de transparência, eficiência e segurança na fabricação de papel ao longo de todo 
o ciclo de vida de suas máquinas, além de realizar treinamentos virtuais persona-
lizados com suas equipes. 

SmartBasket – Lançamento da Voith, as cestas-peneiras têm agora identifi-
cação por radiofrequência (RFID). Com isso, há facilidade no acompanhamento do 
ciclo de vida e no gerenciamento dos ativos. 

VOITH PAPER MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS LTDA.
Rua Friedrich von Voith, 825, São Paulo-SP, Brasil.
CEP: 02995–000 

Tel.: +55 (11) 3944-4781 
E-mail: comunicacao.latam@voith.com 
Site: www.voith.com


