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Por Thais Santi
Especial para O Papel

ABTCP assina contrato 
com Embrapii e oficializa 
lançamento da Rede 
de Inovação

A assinatura de um contrato entre a ABTCP e a Embrapii 

destacou-se entre as pautas discutidas durante a Assembleia 

Geral da Associação, realizada na manhã do terceiro dia do 

51.º Congresso Internacional ABTCP – CIADICYP 2018. O con-

trato firmou a parceria entre as entidades para promover o 

desenvolvimento de projetos colaborativos relacionados à ino-

vação e consolidou o lançamento da Rede de Inovação, orga-

nizada pela ABTCP. 

A partir da assinatura do contrato, a Embrapii entra em cena 

como uma das instituições de fomento e financiamento dos 

projetos, além de disponibilizar as 42 Unidades Embrapii dis-

tribuídas pelo Brasil para o desenvolvimento técnico das pes-

quisas. “A nossa missão é estimular, fomentar e desenvolver 

pesquisas de inovação no setor empresarial e industrial de for-

ma ágil e prática. A assinatura do contrato vem para facilitar 

esse diálogo com a indústria de celulose e papel e promover 

reuniões conjuntas para avançarmos nestes desenvolvimen-

tos”, pontuou Jorge Almeida Guimarães, presidente da Embra-

pii, ao celebrar o contrato firmado. 

Nestor de Castro Neto, líder do projeto Rede de Inovação 

da ABTCP, enfatizou que o setor está ciente da necessidade 

de atuar conjuntamente para lidar com as mudanças e a ve-

locidade da inovação. “Não é mais possível adotar somente 

estratégias individuais. A Rede de Inovação se traduz como 

oportunidade de fazermos isso de forma conjunta”, disse so-

bre a proposta da ABTCP de atuar como gestora dos projetos 

inovadores de interesse da indústria de celulose e papel.

ABTCP lança oficialmente 
seu Programa de Preparação 
de Gestores em Celulose e 
Papel – PPGCP 2019

A ABTCP lançou oficialmente, durante o ABTCP-CIADICYP 2018, 
o seu Programa de Preparação de Gestores em Celulose e Papel 
(PPGCP). “O objetivo é proporcionar o desenvolvimento de novas 
competências para recém-formados em Engenharia, habilitando os 
futuros profissionais do setor a assumirem cargos de gestão”, disse 
Viviane Nunes, coordenadora técnica da ABTCP, durante a apresen-
tação do PPGCP. 

O corpo docente será formado por diretores, gerentes e profissionais 
indicados pelas empresas patrocinadoras, profissionais convidados 
que tenham contribuição relevante para o setor e para os professores 
de diferentes universidades nacionais. Entre os principais benefícios 
para as empresas que contribuírem com a estruturação do PPGCP, por 
meio da aquisição de cotas de patrocínio no valor de R$ 20 mil, está a 
exclusividade na contratação dos formados no programa. 

Em um breve comparativo, a coordenadora mencionou a contratação 
de uma empresa de recrutamento e seleção para trainee, em que o cus-
to de um único profissional geralmente representa o valor equivalente 
ao primeiro salário. “A partir do nosso programa, além do profissional 
estar habilitado, pois o formato do programa envolve um curso presen-
cial com EAD, com total de 220 horas/aula, a empresa poderá escolher 
entre 20 profissionais, que é o número indicado em princípio para cada 
edição”, apontou. O curso será realizado na sede da ABTCP em São Pau-
lo. A primeira turma terá início em 1.º de julho de 2019. 

Na ocasião do lançamento do PPGCP durante o ABTCP 2018, os in-
tegrantes do Comitê de Recursos Humanos, que reúne profissionais da 
área, entre fabricantes e fornecedores, assistiram a uma palestra sobre 
“Branding, cultura e engajamento”, com o profissional Bernardo Leite.

Programa de Intercâmbio ABTCP 
2019 – Brasil / Finlândia

A ABTCP divulgou durante o ABTCP-CIADICYP 2018 o período de 
abertura das inscrições do Programa de Intercâmbio ABTCP 2019 que 
será de 1.º de novembro até 30 de dezembro de 2018. O Programa de 
Intercâmbio Brasil/Finlândia é fruto de uma parceria entre a ABTCP e 
a associação de engenheiros da Finlândia, PI, e promove anualmente 
o intercâmbio técnico de profissionais do setor de celulose e papel 
nas áreas de Engenharia, Produção, Controle de Processo, Pesquisa 
e Desenvolvimento, Meio Ambiente, Florestal, Manutenção, Serviços 
e Assistência Técnica na área de Aplicação de Equipamentos e Imple-
mentos e Produtos Químicos. Mais informações em intercam-
bio@abtcp.org.br ou (11) 3874-2709 / 2729.
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Reunião dos Coordenadores das 
Comissões Técnicas da ABTCP

No dia 25 de outubro, terceiro dia do ABTCP-CYADICYP 2018, acon-
teceu a Reunião de Balanço entre os coordenadores das Comissões 
Técnicas da ABTCP. Na ocasião, os representantes das CTs apresen-
taram um resumo sobre os temas trabalhados em 2018 e discutiram 
novos assuntos para 2019. Entre as novidades adotadas pelas CTs este 
ano estão reuniões virtuais, que permitiram a interação entre os par-
ticipantes remotamente. O novo formato proporcionou também um 
maior acompanhamento e engajamento dos assuntos pelos profissio-
nais, uma vez que hoje o parque de fábricas de papel e celulose é 
bastante expandido, e a disponibilidade de tempo é reduzida. Atual-
mente, a ABTCP possui ativas as seguintes CTs: biorrefinaria, celulose, 
manutenção, meio ambiente, nanotecnologia, papel, recuperação e 
energia, e segurança do trabalho. Para participar das reuniões de CTs 
é necessário ser associado Pessoa Física ou Pessoa Jurídica da ABTCP.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail   
comissoestecnicas@abtcp.org.br

ABTCP-CIADICYP 2018 confirma 
sua tradição em mais uma edição 

Reafirmando sua relevância para a difusão do conhecimento e 
para o fortalecimento das relações entre os profissionais da indús-
tria, a Associação Brasileira de Celulose e Papel encerra com chave 
de ouro o ABTCP – CIADICYP 2018, confirmando mais de 750 parti-
cipações no Congresso, realizado no Transamérica Expo Center, em 
São Paulo-SP, de 23 a 25 de outubro deste ano.

O evento contou com a participação de profissionais, pesquisa-
dores e estudantes do setor de base florestal que conferiram uma 
série de palestras sobre as últimas tendências e inovações nas mais 
diversas áreas. Foram mais de 400 trabalhos inscritos, 141 traba-
lhos técnicos apresentados e 25 keynotes speakers de diferentes 
nacionalidades, com apresentações distribuídas nos três dias do 
ABTCP – CIADICYP 2018.

Este ano, sob o tema, “Além da 4.ª Revolução Industrial: conexões 
humanizadas entre design, inovação, tecnologia e cultura”, Darcio 
Berni, diretor executivo da ABTCP, afirmou durante a sessão de aber-
tura que a associação se uniu à Rede Ibero-Americana de Docência 
e Investigação em Celulose e Papel (RIADICYP) para promover o 51.º 
Congresso conjuntamente ao 10.º Congresso Iberoamericano de In-
vestigação em Celulose e Papel (CIADICYP), com o intuito de elevar a 
qualidade, o impacto e o caráter inovador das sessões técnicas, bem 
como ampliar o contato dos congressistas com o que há de estado 
da arte no âmbito de seus projetos de Pesquisa e Desenvolvimento.

Exposição Internacional de 
Celulose e Papel 

Com 79 expositores de empresas de várias regiões do globo, 

a exposição bienal internacional de celulose e papel da ABTCP, 

em sua 51.ª edição do Congresso Anual Internacional do setor, 

também teve grande participação e interação dos visitantes 

que conferiram as principais tendências voltadas às indústrias 

para tornar o processo produtivo ainda mais eficiente e compe-

titivo, refletindo a transformação digital presente no setor de 

papel e celulose. Tanto os estandes dos fabricantes, como os 

estandes dos fornecedores espelhavam soluções em conectivi-

dade e tecnologias alinhadas à Indústria 4.0.  O evento recebeu 

mais de 5 mil visitas em seus três dias de realização.
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trução e manutenção de relacionamentos com clientes e parceiros da 
Voith advindos da ABTCP 2018. A estratégia de comunicação para o 
evento foi essencial desde o primeiro momento. Quando se pensou no 
Voith Paper Experience, no plano de Relações Públicas para divulgação 
do conceito, no que seria trazido para o estande, de que forma, com que 
layout, enfim, elementos que vão desde grandes situações até peque-
nos detalhes – e que fazem uma enorme diferença no resultado final. 
Estamos muito agradecidos, felizes e honrados com esta premiação”, 
destacou a profissional.

Markus ressaltou que a comunicação do estande foi feita de forma 
completamente digital. Todas as soluções apresentadas puderam ser 
conferidas também on-line durante o evento, em detalhes, a partir de 
um QR Code distribuído no local, que direcionava o visitante para o 
hotsite do estande www.voithpaperexperience.com.br. Lá, o usuário 
poderia conferir textos, vídeos e fotos dessas soluções e mais infor-
mações na palma da mão. 

Além disso, quem passava para conhecer o lançamento exclusivo 
SmartBasket era desafiado pelo SmartBasket Game, um jogo intera-
tivo desenvolvido especialmente para a ABTCP 2018. Já aqueles que 
tinham interesse pelas soluções de Virtual Reality da Voith Paper e 
testavam os óculos, ao final ganhavam de recordação uma fotografia 
impressa na hora, com background de uma máquina de papel da Voi-
th, como se estivessem inseridos em um cenário como aquele que 
enxergaram no aparelho. Uma foto, também impressa na hora, era 
entregue para os visitantes das demais áreas de experiência do estan-
de, como recordação de sua experiência com os produtos da Voith.

Entre as soluções desenvolvidas para o setor de papel e 
celulose estavam:
• o OnCare AR, solução de mobilidade para gestão de manutenção 

de instalações industriais baseada em Realidade Aumentada. Aqui, 
os convidados puderam utilizar os óculos especiais, os chamados 
hololens, que projetam informações em seu visor, o que permite le-
var à atividade de campo o acesso facilitado a dados operacionais 
de partes do equipamento em tempo real; 

• o OnCumulus, que permite ao cliente alavancar seus dados a partir 
de qualquer dispositivo da empresa para otimizar a confiabilidade, 
garantir o desempenho desejado e aumentar as economias que re-
almente contribuem para a rentabilidade da companhia; 

• o Voith Paper Webshop, plataforma on-line que permite que fabri-

Voith conquista Prêmio de 
Melhor Comunicação Técnica no 
ABTCP 2018

Este ano, a Exposição trouxe uma novidade para os visitantes e ex-
positores: o Prêmio de Melhor Comunicação Técnica para o estande 
que mais se destacou entre os participantes do evento. Escolhido por 
votação pelo público participante, em totens disponibilizados na área 
da saída, que avaliaram a comunicação objetiva, o conteúdo técnico 
e a criatividade dos espaços, o estande vencedor foi da Voith Paper. 

Fernanda Markus, Key Contact da Voith Paper South America, ex-
plicou que o conceito do estande para o evento foi o “Voith Paper 
Experience”, que surgiu do alinhamento com o tema do 51.º Con-
gresso e Exposição de Celulose e Papel deste ano “Além da Indústria 
4.0 – Impactos da nova revolução industrial sobre a produção e as 
mudanças nas conexões humanizadas”, com o convite da empresa 
para que os visitantes pudessem vivenciar experiências reais com as 
soluções criadas pela empresa para o setor. 

Basicamente esta iniciativa disponibilizou áreas de experiência 
dentro do estande nas quais o público efetivamente experimentava, 
na prática, as tecnologias desenvolvidas pela Voith para facilitar o 
trabalho e melhorar o desempenho na indústria de papel e celulose. 
Ou seja: mais do que apenas visitar a Voith, os visitantes interagiam 
com os produtos e serviços da empresa. A ideia era mostrar as princi-
pais funcionalidades de cada equipamento de maneira real.

“Recebemos ótimos feedbacks de nossos vendedores sobre a cons-
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cantes de papel ao redor do mundo possam comprar produtos e 
serviços da Voith com rapidez e facilidade 24 horas por dia; 

• as soluções de Virtual Reality da Voith Paper, que permitem 
criar uma representação digital das máquinas de papel, o que 
facilita a configuração das mesmas e o desenvolvimento de sua 
respectiva infraestrutura já na fase de planejamento do proje-
to, ao permitir simular, por exemplo, sistemas de preparação de 
massa, prédios e rotas de acesso. Além disso, os fabricantes de 
papel também podem realizar treinamentos virtuais personali-
zados com suas equipes;

• além do SmartBasket, lançamento exclusivo da empresa apresen-
tado para a ABTCP 2018, que são as cestas-peneiras da Voith, as 
primeiras a serem equipadas com identificação por radiofrequên-
cia (RFID), o que facilita a identificação, o acompanhamento do 
ciclo de vida e o gerenciamento de ativos.

Presidente da Voith faz balanço 
de 2018 e fala sobre perspectivas 

para o próximo ano
Hjalmar Fugmann, presidente da Voith 

Paper na América do Sul, completou um 
ano de sua gestão na empresa. Nesse 
período, o executivo pode vivenciar as 
grandes movimentações da indústria e 
demandas do mercado, e falou sobre essa 
experiência à Revista O Papel durante o 
ABTCP – CIADICYP 2018. Fugmann defi-
niu este ano como um período marcado 

pela volta do aquecimento do mercado de papel e celulose com re-
sultados bastante positivos para a empresa. 

“Foi um ótimo período para o grupo, no qual trabalhamos muito, 
perseguimos metas bastante agressivas e crescemos com recorde 
de entrada de pedidos. O ano de 2018 ainda foi marcado por forte 
demanda de celulose de fibra virgem no mercado externo; além dis-
so, especialmente na Ásia, com as mudanças sobre a importação de 
matéria-prima reciclada e maior necessidade de utilização de fibras, 
viabilizou-se a produção de novas máquinas para embalagem. Des-
taco também a retomada dos mercados na Europa e Estados Unidos. 
E a unidade no Brasil contribuiu para isso”, disse Fugmann sobre as 
sessões de máquinas vendidas no exterior trazidas para produção 
nacional, e a respeito da linha de secadores de ser ativada no Brasil. 

O presidente da Voith Paper na América do Sul completou seu 
balanço anual com a seguinte colocação: “Depois de um 2018 com 
cenário interno mais complicado por conta do ambiente político que 
antecedeu as eleições e também por sobressaltos na economia, es-
peramos um 2019 com viés mais positivo, com a retomada de inves-
timentos represados e a expansão do consumo das famílias brasilei-
ras”, pontuou durante sua entrevista a O Papel. 

Reunião de Escolha 
de Patrocínio do ABTCP 2019

Com data confirmada para o próximo ano, a ABTCP realizou a 
Reunião de Escolha de Patrocínio do ABTCP 2019 – 52.º Congresso 
Internacional de Celulose e Papel, que será realizado entre os dias 22 
a 24 de outubro do próximo ano. Vale lembrar que a Exposição Inter-
nacional, bienal, será realizada novamente em 2020, paralelamente 
ao 53.º Congresso Internacional de Celulose e Papel da ABTCP.

O mídia kit do evento, que já está disponível na web, 
para sócios e não sócios, pode ser conferido em: http://
abtcp2019.org.br/docs/abtcp-midia-kit-2019.pdf

Arena ABTCP ofereceu palestras com 
conteúdo exclusivo e gratuito para 
os participantes da exposição

Durante os três dias do evento a exposição promoveu em um es-
paço dedicado, nomeado de “Arena ABTCP”, uma série de palestras 
gratuitas sobre diferentes temas envolvendo mercado, gestão, legis-
lação, entre outros. Um deles foi o Fórum SEBRAE, com Camila 
Patrício, analista do SEBRAE, que trouxe o tema “Inove para ganhar 
mais”, abordando todas as transformações no mundo dos negócios e 
a importância dos gestores de se adaptarem a essa nova realidade, 
as competências pessoais do empresário, citando o autodesenvolvi-
mento como uma jornada para o crescimento. No terceiro dia, com o 
tema “Por dentro dos custos, despesas e preço de venda”,  a palestra 
proferida por Wagner Barradas Sines, também analista do SEBRAE, 
teve o objetivo de orientar os empreendedores sobre a análise e ge-
renciamento do preço de venda, dos custos, das despesas e melhorias 
nos resultados financeiros.

Após a palestra do Fórum SEBRAE, diariamente, o espaço cedia 
lugar ao Fórum da Revista O Papel, 79 anos – Mercado & Gestão 
(Confira a matéria nesta edição do Caderno Especial ABTCP 
2018). Em seguida, os participantes acompanhavam com exclu-
sividade o painel Lideranças em Destaque, com os CEOs e 
executivos das principais fornecedoras do setor. Entre eles, Paulo 
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Barbosa, diretor de Vendas para América Latina da Kemira, 
que tratou das Leis Anticorrupção e Tendências para 2019, 
defendendo a importância de programas específicos de 
compliance. Ele apresentou o Programa de Conformidade 
implantado na Kemira, tendo como principal resultado o 
Voices Survey, em que o índice de integridade da empresa 
foi 10% maior em comparação com o benchmark externo. 
Já Daniel Schroeder, gerente da Fabio Perini, falou sobre o 
Digital Tissue: Indústria 4.0 e fábricas inteligentes. O Digi-
tal Tissue ™ visa ao empoderamento dos clientes, criando 
uma rede de fábricas eficientes e interconectadas onde a 
automação e os dados serão a chave para o sucesso. 

Nos dias posteriores, Hjalmar Fugmann, presidente 
da Voith Paper na América do Sul, abordou o tema da 
“Digitalização e pessoas”, afirmando que apesar de de-
senvolver bem a área de Tecnologia e Inovação, ficando 
em 2.º lugar na América Latina, o Brasil investe pouco no 
capital humano na indústria. Destacou, contudo, que o 
setor de celulose e papel é um dos setores que lidera o 
desenvolvimento da Indústria 4.0 no Brasil. Unindo esses 
dois fatores, o executivo explicou que um dos desafios 
da digitalização é exatamente a percepção da contri-
buição e influência da tecnologia, uma vez que os pro-
fissionais já convivem e adotam inovações na sua vida 
privada e podem facilmente associá-las ao seu ambiente 
de trabalho.

Fábio Bellotti da Fonseca, presidente da Pöyry Tecno-
logia América Latina, falou sobre como as tomadas de 
decisões na gestão de equipes de alta performance re-
fletiram em resultados para a empresa. “O profundo co-
nhecimento do setor nos antecipou a tomarmos decisões 
de correção de rumo, a nos desafiarmos ainda mais sobre 
o que esperar de nossos colaboradores, fortalecendo o 
conceito de intraempreendedorismo e uma cultura de alta 
performance em que, mesmo em momentos turbulentos, 
impomos metas desafiadoras, colocando o cliente em pri-
meiro lugar, fornecendo soluções inteligentes alinhadas 
às megatendências globais”, disse Belotti.

Fechando o ciclo de palestras, Rodrigo Vizotto, presi-
dente da Kadant South America, destacou a importância 
da inovação sustentável e sua importância para a com-
petitividade, como sendo primordial o investimento em 
capital humano e sobre o retorno dele para o processo de 
inovação nas empresas. “Novas tecnologias reúnem atri-
butos que permitem potencializar conhecimentos e supor-
tar os processos da indústria. Entretanto requerem foco e 
capacitação para que não tenham potencial desperdiçado 
e sejam voltadas a agregar valor e fortalecer competitivi-
dade”, disse o executivo. 

Eficiência Energética foi o tema 
com o maior número de trabalhos 
aprovados na Sessão de Pôsteres 

Além dos eventos gratuitos na Arena ABTCP, na área da exposição, os visi-
tantes e congressistas do ABTCP – CIADICYP 2018 foram convidados a visitar 
a área da Sessão de Pôsteres para conferir os 32 trabalhos selecionados para 
o evento, entre os temas Papel e Celulose, com quatro trabalhos expostos; 
Florestal, também com quatro trabalhos; Nanocelulose, que totalizou seis 
trabalhos; e Eficiência Energética, com nove trabalhos aprovados, tema esse 
com o maior número de trabalhos inscritos e aprovados. Já Recuperação e 
Energia e Biorrefinaria tiveram quatro trabalhos selecionados cada. Confira 
a tabela com os nomes e títulos dos trabalhos em https://www.abtcp2018.
org.br/congresso/posters

Tema de Inovação teve espaço 
dedicado ao assunto na exposição

O ABTCP 2018 teve um espaço dedicado para apresentar, discutir e fo-
mentar a inovação no setor de papel e celulose: a Arena de Inovação. A 
ação faz parte da Rede de Inovação lançada pela entidade em agosto último, 
estruturada em prol da competitividade do setor. A Arena de Inovação con-
tou diariamente com palestras, além de informações dos institutos de pes-
quisas, credenciados pela Embrapii, à disposição para esclarecer dúvidas e 
apresentar suas soluções nos mais diferentes campos de atuação. Entre eles: 
SI Polímeros, CNPEM, IPT – Bio, IPT – MAT, ISI Biomassa, ESALQ, EMBRAPA 
Agroenergia, SENAI M CIMATEC, INT e a EMBRAPII.
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Valmet lança novidades 
no ABTCP 2018

A Valmet lançou e apresentou em seu estande, durante o  
ABTCP 2018, a terceira geração do sistema CompactCooking™ 
G3, oferecendo nessa versão maior flexibilidade operacional, efi-
ciência de lavagem e branqueabilidade da polpa. Segundo Igor 
Panassol, gerente de Vendas de linha de Fibras da Valmet South 
America, o desenvolvimento vem para atender uma demanda do 
setor, diante dos parques cada vez mais robustos, exigindo per-
formance superior dos equipamentos. “Uma grande vantagem do 
CompactCooking™ G3 é que o Impbin fornece pressão de sucção 
suficiente para a bomba de cavacos resultando em baixo con-
sumo energético. Essa configuração permite uma durabilidade 
maior bem como maior confiabilidade e disponibilidade na trans-
ferência de cavacos”, explica Panassol, 

A solução traz menos equipamentos instalados, menor custo 
de instalação, menor custo de manutenção e, ainda assim, con-
seguindo atingir performance superior aos cozimentos anterio-
res. Atualmente são 48 sistemas vendidos no mundo todo, sendo 
nove na América do Sul.

Anunciado pela primeira vez no evento, entre outros destaques, o 
estande da empresa trouxe uma amostra do que o Valmet Performance 
Center, a central de atendimento remoto e especializado da em-
presa, oferecerá aos clientes. Trata-se de um ambiente que visa 
estabelecer conexões remotas com as fábricas de papel e celulose, 
oferecendo aplicações de internet industrial para facilitar e agilizar 
o suporte e o atendimento aos clientes. “Isso colabora para que os 
fabricantes de celulose e papel tomem decisões mais assertivas, 
melhorem a eficiência e otimizem a operação de suas plantas”, diz 
o engenheiro Tales Ribeiro, especialista em Soluções de Internet 
Industrial para a América do Sul. 

Totalmente inserido no mundo digital, o estande trouxe ainda 
a realidade virtual (RV) mais perto dos visitantes da exposição. 
A empresa colocou à disposição os HoloLens, óculos de realida-

de mista, uma vez que a empresa desenvolve soluções, junta-
mente com os clientes, nas quais a realidade virtual pode ser 
implementada, ajudando a visualizar ambientes industriais com-
plexos, agilizar a manutenção, diminuir os custos em fábricas, 
entre outros. “Queremos estar na vanguarda do desenvolvimento 
de aplicativos virtuais que oferecem valor real, como eficiência 
operacional, economia de tempo e dinheiro e melhor segurança 
nos locais de trabalho para nossos clientes. À medida que os pro-
gressos avançam e as inovações em ciência e tecnologia evoluem, 
a realidade virtual e suas aplicações terão um papel importante 
no dia a dia dos negócios corporativos”, destaca Ribeiro.  A RV 
possibilita simular situações da vida real na fábrica e até fornecer 
treinamento para funcionários em situações perigosas, por 
exemplo. Essa tecnologia pode ser utilizada para simular, analisar 
e otimizar todas as fases do ciclo de vida de um produto desde o 
projeto, o uso e até o descarte.

Aplysia e Cetrel celebram 
parceria durante evento do 
ABTCP 2018

No dia 24 de outubro, segundo dia do ABTCP 2018, a Aply-

sia realizou um encontro no Palácio Tangará, no Parque Bur-

le Marx, que reuniu presidentes, diretores e influenciadores 

das indústrias de celulose e papel com o objetivo de apresen-

tar a parceria firmada entre a Aplysia e a Cetrel: duas em-

presas tradicionais. A primeira especializada nas demandas 

ambientais do setor, e a segunda com tradição no mercado 

petroquímico, que passam a ser um provedor único, atuando 

conjuntamente no desenvolvimento de soluções para todas 

as etapas do controle ambiental. 

Logo, as empresas ampliam o escopo de serviços que vão 

desde a captação de água até a destinação dos resíduos, re-

sultando em ganho na gestão dos processos, na possibilida-

de de integração dos resultados entre as mais difusas áreas 

existentes na fábrica, bem como velocidade nas tratativas 

ambientais e preventivas.

Além do feedback positivo já sinalizado pelos seus clien-

tes, as empresas também têm demonstrado que juntas po-

dem produzir mais. Resultado disso é o trabalho desenvolvi-

do por ambas e apresentado no congresso deste ano, no dia 

25 de outubro, durante a Sessão Técnica de Meio Ambiente, 

sobre “Avaliação dos efeitos ecotoxicológicos da celulose 

microfibrilada no efluente de uma fábrica de celulose”. n
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