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Cada um na sua
Each one to their own l Cada uno en su espacio

Resguardado o potencial da fibra curta fibra longa responde

por 47 do volume total da produção de celulose no mundo
e tem espaço garantido no setor

Even with the proveu potentialfor shortfiber longfiber accountsfor 47 ofglobal
pulp production and theres no doubt about itsfuture prospects in the sector

Resguardado el potencial de Ia fibra corta Ia fibra larga responde por 47 del

total de producción de polpa en el mundo y tiene espacio garantido en el sector de

pulpa y papel

Por Luciana Perecin Araujo

e um lado produtores de ce

lulose branqueada de fibra
curta de eucalipto contabili

zam ganhos na balança comercial do

País e são destaques no mercado mun
dial de outro os defensores da fibra

longa clamam por atenções ao potenci
al desta fibra aos negócios do setor Para

este universo de fabricantes de papel o

desempenho da balança comercial do
setor poderia ser ótimo em vez de bom
se por exemplo além de exportar alto

volume de celulose fibra curta branque

ada o Brasil não precisasse importar

anualmente quase 400 mil toneladas de
celulose de fibra longa branqueada

A questão seria lidar com os desa
fios impostos a este crescimento como
custos da produção e produtividade

cultivo da base florestal do pinus com

destino à fabricação do papel e tempo

de corte do pinus Quem utiliza a fi

bra longa na produção de papel pare

ce já estar se mobilizando para supe
rar estas barreiras veja no próximo

bloco desta reportagem a posição do

empresariado brasileiro
Contudo o diretor regional da AB

TCP Santa Catarina Hans Kleine acre

dita que ainda falta esforço coletivo do
setor e investimentos no desenvolvimen

to da fibra longa no País Não pode

mos esperar que o governo faça isto a
ação tem de partir da iniciativa priva

da reforça Com as atenções voltadas
para a estrela nacional leiase a fibra

curta as tecnologias e pesquisas na área

de fibra longa ficaram a desejar e as

soluções para o processo industrial onde
a fibra curta apresenta maior produtivi

e de

pera ocupar este espaço no mercado
interno e externo Se o Chile que é

um país pequeno consegue ser um
importante exportador de fibra longa
à base de Pinus radiata por que não

conseguiríamos o mesmo com nosso
Pinus taeda questiona Kleine Fal

ta de terra para plantar não pode ser

CAMINHO DAS PEDRAS

É importante destacar que embo
ra alguns países já tenham alcançado
baixo custo de produção para fibra lon
ga há espaço para novas reduções por

meio de técnicas de clonagem de pi

nus e do desenvolvimento de espécies

pouco usadas como a fibra da bana
neira o rami o abacá o bambu e o

sisal entre outros Também é preciso

investir na pesquisa de técnicas de fra
cionamento de fibras separando as

não apenas em função do comprimen

to mas também da densidade na qual

a fibra longa apresenta maior variabi

lidade completa Kleine
Há ainda diversos desafios à fibra

longa quando se fala em qualidade da

madeira e melhoramento genético
Temos ainda de desenvolver novos

processos de polpação aditivos e di

minuir o teor de rej eitos afirma Fran

cides Gomes professor da Esalq Es

cola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz da USP Nos últimos cinco

anos a instituição aumentou a ênfase

em fibra longa nos trabalhos de mes
trado e doutorado Além desta força ao

impulso da competitividade da fibra

dade ainda não foram descobertas

Com o desenvolvimento das fibras

de eucalipto que projetaram o Brasil
no cenário internacional houve um sen

sível desinteresse pela pesquisa neste

segmento que só agora está começan
do a ser revertido É consenso no setor

a necessidade de se investir em pesqui

sas para alavancar o desenvolvimento

da fibra longa Precisamos estudar
como o pinus se comporta no Brasil

pesquisar novas espécies de fibra lon

ga e aproveitar a rica biodiversidade
brasileira e os resíduos agrícolas e da
indústria madeireira refere o diretor

regional da ABTCP No Brasil a pes

quisa da fibra longa teve sua fase de

grande demanda entre 1920 é 1970

Apesar de os velhos tempos que
marcaram o auge das pesquisas com

fibra longa terem ficado para trás o
setor agora está de olho no futuro re

conhece o potencial da fibra longa que
tem suas aplicações específicas e es
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Apesar das grandes plantações da Klabin foto setor tem déficit anual de

400 mil toneladas de celulose fibra longa
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SÉRGIO SANTÓRIO SÉRGIO SANTÓRIO

CADA UM NA SUA COM A ABTCP
INTERMEDIANDO

destinos certos e específicos Isto
porque não se trata de matériaspri

mas excludentes Enquanto a celu

lose fibra curta de eucalipto propor
ciona por exemplo mais maciez

aos papéis a celulose de fibra lon

ga confere maior resistência expli

ca Francides Gomes professor da

Esalq Escola Superior de Agricul
tura Luiz de Queiroz da USP

Entretanto a ala do setor que

atua na produção da fibra longa
principalmente concentrada na Re

gião Sul no caso do pinus quer

avançar mais e ampliar os horizon

tes de negócios Anualmente o Bra

sil importa fibra longa para uso prin
cipalmente nas produções de papel

jornal e de celulose fluff para fral
das descartáveis e outros materiais

absorventes e o setor quer reverter

este quadro de desvantagem para a

balança comercial do País

Sempre envolvida nas questões
técnicas do setor aABTCP este ano

ná e o evento promovido em par

ceria com o Senai PR a ExpoCel

paSul que ocorrerá de 19 a 21 de
maio2004 Não deixe de participar

No ano passado o primeiro pas

so da Associação para colocar em

debate as oportunidades de forta
lecimento do setor de fibra longa

desde o plantio das espécies ade

quadas até cada detalhe da cadeia

produtiva de celulose papel deri

vados e subprodutos foi o seminá
rio Produção de Papel de Fibra

Longa realizado em LagesSC no

mês de julho Depois o assunto vol
tou a ser abordado durante o Con

gresso Anual da ABTCP de 2003
em São Paulo A idéia é intensifi

car cada vez mais as ações com o

objetivo de ampliar as oportunida

des e tornar o Brasil um dos princi

pais fornecedores de produtos agro
florestais do mundo

Aplicações da polpa química de fibra longa
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Outros
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005

Papel sem Pasta de
Madeira Revestido

2835

Papel sem Pasta de
PMadeira Revestido

1801

Toneladas MétricasAno de Polpa36539725

Fonte Fisher International Inc

longa recentemente com importante

contribuição também de pesquisado

res brasileiros um grande desafio nes

te campo foi vencido nos Estados Uni
dos as técnicas de elonagem de pinos

Já a clonagem da espécie araucá
ria está sendo estudada atualmente na

PUC de Porto Alegre e promete avan

ços significativos uma vez que suas
fibras são mais longas do que as do

pinus Contudo os estudos do geno
ma tanto do pinus quanto da araucá
ria ainda não mereceram a atenção de
vida visto que poderiam eliminar as

doenças e pragas aumentar o rendi

mento da madeira e do processo in
dustrial reduzindo ainda mais os cus

tos de produção afirma Kleine

O que falta é um esforço nos mol
des do realizado para o seqüencia
mento do genoma do eucalipto que
contando com o envolvimento de em

presas e universidades já está em fase

adiantada no Brasil e deverá gerar

avanços significativos na silvicultu
ra desta espécie no futuro próximo
Kleine reforça que o Brasil sempre
manteve importantes canais de troca
de informação no campo da pesquisa

florestal e portanto a rede do setor
conectada poderá ajudar em muito
neste salto rumo ao crescimento da

fibra longa no País Contudo o gran
de limitante segundo Gomes é a ob

tenção de verbas para pesquisas en

volvendo fibra longa devido á pouca
importância atribuída a este segmen

to por órgãos governamentais

Com ou sem apoio o setor tem ne

cessidade urgente de evoluir nesta

área já que o Brasil tem todas as con
dições de ampliar a sua produção e

partir da sétima posição entre os pro
dutores mundiais de celulose direto

para o pódio No balanço de volume

sobre o uso de cada espécie de fibra na

produção de papel a fibra longa não

apresenta estatística oficial no Brasil

mas estimase que cerca de 40 dos
papéis produzidos aqui contenham fi

bras longas Em termos gerais de pro
dução de acordo com o BNDES a ce
lulose de fibra curta representou 75

da produção de celulose e pastas em

2002 enquanto a fibra longa contri
buiu com 19 do total produzido
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Curta ou longa as celuloses pro irá intermediar uma das maiores dis

duzidas a partir de cada uma des cussões sobre o tema fibra longa no
tas fibras encontram no mercado Brasil O local será Curitiba Para

Francides Gomes Hans Kleine



Fibra longa quer crescer

Pergunte como
Softwood want to grow Ask how
Fibra Longa deseas crescer Pergunta como

Com boa qualidade e grandes empresas o segmento de fibra longa nacional busca
ainda mais consolidação e quer atingir o reconhecimento da fibra curta Porém para
que isso se torne realidade é preciso antes expandir suas áreas florestais É aí que
nasce um dilema

Por Fabio Saraiva
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pelo pouco que se dispõe da matéria

prima O segmento papeleiro á base

de fibra longa que já concorria pela

matériaprima com os madereiros viu

a situação agravarse com a entrada
de grandes empresas de placas e aglo

merados que não detêm maciços flo
restais e chegaram competindo forte
neste mercado orienta Ítalo Trom

bini Filho diretorexecutivo da Trom

bini produtora de kraftliner e papéis
para produzir sacos multifoliados e
caixas de papelão

Realmente não tem havido expan
são suficiente da base florestal de es

pécies fibra longa como reconhece
Miguel Sampol diretor geral da Kla

bin Mas estatísticas da Bracelpa in

dicam que mesmo assim houve cres
cimento da ordem de 61 ao ano na

produção de celulose de fibra longa de

1965 a 2002 Deste modo mesmo não

e hápotencial para o crescimen

to da fibra longa no Brasil fal

ta entender melhor o por que
este segmento não decola de vez do

amplo território nacional A história é

longa da mesma forma que a fibra
Para começar a reverter o quadro en

tre a importância da fibra longa ás ex

portações comparada á fibra curta o

primeiro passo começa na base flores
tal Dos atuais 14 milhão de hectares

de florestas plantadas no País volta

dos á produção de celulose somente

400 mil correspondem a plantações de
espécies de fibra longa

Não fosse a falta de disponibili
dade da madeira um dos maiores de

safios para alavancar a produção da
celulose fibra longa há ainda no ce

nário nebuloso uma disputa acirrada
DIVULGAÇÃOORSA

ORSA

r

Planta da Orsa a produção de papéis com fibra longa tem aumentado

havendo quaisquer instalações de no

vas fábricas de celulose de fibra longa

no Brasil desde 1974 ocorrendo ape
nas a expansão de parques industri

ais a produção de papéis utilizando

fibra longa tem registrado alta refor

ça Cezário Baldo da Orsa

O executivolembra que de acordo
com a Resource Information System

lncRISI a fibra longa tem crescido

a uma taxa de 03 ao ano Apesar
do crescimento de demanda menor

quando comparado a celulose de fibra

curta somente a substituição de im

portação e o crescimento no mercado
local já justificaria sob ponto de vista

de volume uma nova linha de fibra

longa defende Baldo

O mercado seria certo Entretanto

como a expansão da base florestal é
um investimento a longo prazo Sam

pol lembra que o custo de capital in

vestido tornase muito importante

Lógico que seria mais fácil ampliar
esta base florestal se houvesse estímu

lo ou incentivo governamental Porém

como o setor de papel e celulose naci
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Miguel Sampol da Klabin



onal tem nas veias e no currículo a

vocação para vencer barreiras foi no
fomento aos pequenos produtores de

madeira que a indústria encontrou a
saída alternativa

Na Orsa o Programa de Fomento
Florestal é desenvolvido há muitos anos

na região de ItapevaSP com o intuito
de estimular o plantio de madeira e re

duzir a pressão de demanda pelos frag
mentos florestais nativos remanescen

tes O objetivo é incentivar pequenos
e médios produtores rurais já envol
vidos em outras culturas a iniciarem

também a produção de madeira como

importante fonte alternativa de renda

avalia Cezário Baldo gerente de Pro

dução de Papel da Orsa Contando com

o apoio do Banco de Desenvolvimento

Económico e Social BNDES o fo
mento já responde por 18 da área de
florestas da Orsa

Como outros exemplos de empre

sas que têm no fomento uma alternati

va para a obtenção de matériaprima
temos a Cambará produtora de celulo

sefluff papéis tissue e única indústria

no Brasil a empregar o processo sulfito
no cozimento da celulose Para produ
zir suas 3 miltmês de celulose utili

zada pelas indústrias de fraldas e ab
sorventes femininos a Cambará tem

20 de seu pinus provenientes de base

florestal cultivada por terceiros além
do processamento de resíduos gerados

por serrarias da região
Sem ficar para trás a Klabin é ou

tra empresa que além dos 190 mil

hectares de florestas plantadas própri
as também incentiva o fomento nos
Estados do Paraná e Santa Catarina em

cerca de 7900 propriedades Em um

trabalho iniciado em 1987 o intuito

da companhia está em incorporar o
interesse de outros a fazerem florestas

produtivas Já fazemos epretendemos

ampliar este empenho pois nestes 15

anos chegamos próximo dos 45 mil

hectares de fomento entre fibra longa

e curta complementa Sampol

FERMENTO NO FOMENTO

Se o fomento vem lançando pers

pectivas otimistas ao aumento da pro

dução da fibra longa no País um certo

fermento poderá fazer crescer este

esforço ainda mais Não se trata de uma

química bem dizendo mas do concei

to de clusters que a Klabin vem miro
duzindo no Sul do País No município
paranaense de Telêmaco Borba e nas

cidades catarinenses de Lages Otací

lio Costa e Correia Pinto começam a se

constituir núcleos e conjuntos de ativi

dade em torno dos produtos florestais

como madeira usada em construção

placas ou mobiliário o que pode ser um
atrativo para desenvolver e expandir
novas áreas florestais Hoj ej à existem

cerca de 30 plantas no entorno da uni

dade de Telêmaco Borba entre serrari
as e laminadores contabiliza Razzo

lini da área de Desenvolvimentos de

Projetos da Klabin

Deste modo Sampol entende que
o aumento da floresta não necessaria

mente deve ocorrer diretamente pela

companhia Este acréscimo pode ser
feito por outros investidores que se jun

tarem a nós reconhece o diretor ge
ral da Klabin Na base daformação dos
núcleos de atividades está a forma de

manejo florestal típico da região que

objetiva produzir madeira sólida o que
significa um corte final para o pinus
com mais de 20 anos e desbastes aos 7

e 15 anos Assim a madeira proveni

ente de desbaste dos sete anos segue

integralmente para as fábricas de ce
lulose Já no desbaste de 15 anos as

toras maiores poderão ir para serrari

as e as menores para celulose o mes
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mo ocorrendo com as de corte final

sendo que a maior parte vai para as

serrarias Desta maneira a Klabin par
ticipa como grande fornecedora de ma
deira para outros setores como nove

leiro e aglomerados

Em termos de pesquisas para ace

lerar a produção da fibra longa a Em

briogênese Somática técnica conside

rada a forma de se fazer a elonagem de

pinus está sendo desenvolvida e apli

cada em poucos locais no Sul dos EUA
A Klabin trabalha para ter esta técni

ca aplicada em suas florestas já em 2005
ou 2006 adianta Razzolini

Além do intercâmbio técnico com

universidades brasileiras UFPR UFV

e USP e participação na Camcore uma

assossiação científica intemacioanl de

conservação de recursos genéticos se
diada nos Estados Unidos e da qual a
Klabin é membro a empresa tem troca

de informações técnicas com os escan

dinavos quando o assunto é papéis de

fibra longa e ainda utiliza consultori

as do STFI na Suécia e outros centros

de pesquisa da Finlândia

Neste mesmo sentido Orsa Trom
bini e Cambará também têm na troca

de informações com centros de pes

quisas e universidades do exterior ou

com as entidades nacionais como a

UFV por exemplo a base e a certeza

de que o amanhã da fibra longa naci
onal será cada vez mais competitivo
e encontrará seu caminho

F

Viveiro de mudas matéria prima só depois de 7 anos



KLABIN CORE BUSINESS NA EMBALAGEM

Fazer uma escolha significa abandonar

algo para abraçar com toda força a opção
considerada a melhor ao seu desenvolvi

mento Foi isto que fez a Klabin ao se des
fazer de ativos na área de tissue e celulose

para entrar com todo seu potencial na pro

dução de papéis para embalagens É exata
mente este setor o maior destino da fibra

longa No Brasil os papéis para embalagem
respondem por mais de 45 de todo o pa

pel produzido no País Só esta informação
já prova o poder de fogo da Klabin

Uma das poucas senão a única em
presa do País a produzir tanto a celulose

de fibra curta quanto a longa a Klabin

possui nos Estados do Paraná e Santa Ca
tarina cerca de 190 mil hectares de flores

tas plantadas das quais 150 mil hectares
são destinados ao plantio de pinus e 40
mil hectares ao eucalipto

A maior fabricante nacional de papéis
é uma fábrica integrada que vem potenci
alizando seus negócios pelos produtos de

maior valor agregado Anualmente as ex

portações da companhia chegam próximo
das 500 mil toneladas entre papéis e em

balagens de papel Mais um exemplo des

ta força é que do total de papel kraftliner
vendido pelo Brasil cerca de 75 é pro
duzido pela Klabin o que também demons
tra o potencial nacional da fibra longa Uti

lizamos bem nossa capacidade florestal em

fibra curta e fibra longa e em um mesmo

local desenvolvemos nossa capacidade
técnica e tecnológica de usar com vanta
gens as duas matérias primas explica
Miguel Sampol diretor geral da Klabin

Para sua fabricação de cartões por
exemplo a empresa tem como aliar as van

tagens de desempenho mecânico da fibra

longa aos benefícios de acabamento e qua

lidade de impressão que a fibra curta pro
porciona Porém Sampol frisa que a recei

ta desta conjugação de sucesso é baseada
em uma boa quantidade de investimentos
em tecnologia fundamental sobretudo na

Era da agregação de valor ao produto
Traduzindo em números há cerca de

três anos e meio quando a Klabin focou
em melhores alternativas para o mercado

de sacos multifoliados foram necessários

investimentos da ordem dos US 25 mi

ga fabricada no País de acordo com

dados da Associação Brasileira de Celu
lose e Papel Bracelpa As razões para
isto são históricas veja box a seguir
e sobretudo climáticas e de solo que
tornaram estes dois locais o abrigo na
tural para as maiores produtoras naci
onais de celulose fibra longa Além de

Ihões na unidade Klabin Correia Pinto em

Santa Catarina Tal cifra serviu apenas para
ganhar um pouco de volume em máquina
mas muito em qualidade dos produtos de
termina Sampol ao explicar o quanto custa
agregar valor 0 retorno de tudo isto é que

a Klabin vem exportando seus sacos multi

foliados para o mercado latinoamericano

Mas os movimentos nunca são peque

nos quando tratamos do setor nacional de
papel e celulose Com planos de elevar sua
atual produção de 15 milhão de toneladas
anuais de papel para cerca de 2 milhões de

Vano nos próximos 4 ou 5 anos a Klabin

aposta no potencial da fibra longa e pros

segue em uma rotina de investimentos Este
ano por exemplo os investimentos na plan
ta paranaense de Telêmaco Borba signifi
carão US 55 milhões destinados ao in

cremento da produção de celulose em 100
mil Vano A unidade que fabrica cartões

como o Liquid Packaging Board LPB terá
aumento da produção de papel kraftliner e
de celulose para integração neste momen
to afirma Francisco Razzolini da área de

Desenvolvimento de Projetos da Klabin

Paraná e Santa Catarina as demais pro

duções de papel base fibra longa perten
cem à Orsa em São Paulo Cambará no

Rio Grande do Sul e Grupo João Santos
Portela e Itapagé que produzem papel à
base de bambu e se localizam no Nordes

te do País 0 Amapá também possui flo
restas de pinheiros

Os regionalismos do plantio das es
pécies é outro capítulo da longa história
Sua grande concentração é na região sul
em dois endereços Paraná e Santa Cata
rina Em 2002 estes Estados detiveram
mais de 86 de toda a celulose fibra lon
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0 histórico que coloca os Estados
do Paraná e Santa Catarina no centro

do cenário da fibra longa tem raízes na
temperatura mais fria solo propício e

na presença das araucárias única co
nífera a desenvolverse no Hemisfério

Sul e muito abundante ainda na primei

ra metade do século XX Foi graças à
conjugação destas características úni
cas que fez com que os dois Estados
se distinguissem das demais regiões e
concentrassem quase todas as flores
tas de fibra longa do País atualmente

No Paraná por exemplo a massa ve

getal original somada ao tamanho do Es

tado e ao clima ideal foram responsáveis
pelo posterior desenvolvimento do pinus
nas décadas de 70 e 80 do século passa
do em que os plantios eram incentivados
pelo próprio governo Espécie exótica tra
zida de zonas de clima temperado como

o Sudeste dos EUA o pinus aqui introdu

zido não é como as coníferas que crescem
nas regiões mais frias do planeta como
Canadá e Escandinávia Um outro fator que

contribui para a força do setor é que o pi
nus adaptou se melhor ao clima brasileiro

do que as próprias espécies nativas dos
EUA fazendo com que se tornasse o mo

tor da indústria de papel local
Mais um ponto para o Estado do Para

ná é a presença de abundantes bacias hi
drográficas recurso utilizado extensivamen

te pelo setor seja para a própria indústria

como para a geração de energia o que tam
bém contribuiu para que o local fosse o en

dereço de grandes companhias de celulose
e papel desde o início do século passado

A mesma equação de clima solo e
araucárias do Paraná explica a concen

tração no Estado de Santa Catarina Nes
te ambiente ideal entram em cena os imi

grantes europeus principalmente italia
nos e alemães Foi o suficiente para que

se iniciasse com vigor a atual indústria
de celulose e papel do Sul do Brasil Mes
mo fabricando pastas de celulose e papel

de forma rústica com o passar do tempo

as indústrias cresciam de porte e gera

vam a vocação para produzirem produ
tos papeleiros em seu entorno

0 excesso de araucárias ecoou no sur

gimento de muitas serrarias beneficiado
ras de madeira e o passo seguinte foi que
alguns madeireiros migrassem para a fa

bricação de celulose e mais adiante para a
produção de papel para embalagens Os
incentivos para reflorestamentos propicia
ram a estes pequenos madeireiros e pa

peleiros o início do plantio de pinus Pinus
taeda e Pinus elliotti em escala industrial
Esta oportunidade bem aproveitada e a

vocação para lidar com produtos flores
tais multiplicaram se em fábricas madei
reiros mais produtos de celulose de fibra
longa e papeleiros

Nota por Fabio Saraiva com informações de Flávio José Martins presidente do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel do Estado
de Santa Catarina Sinpesc Ângelo Augusto Nunes diretor executivo do Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná
Sinpacel e Francisco Razzolini da área de Desenvolvimento de Projetos da Klabin
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Bambu a terceira libra
Bamboo the thirdfebre
Bambú Ia tercera fibra

A história do sucesso da fibra de bambu no Nordeste brasileiro foi apresentada na
reportagem de capa desta revista edição junho2003 Lã o setor póde conhecer
um pouco mais sobre a experiência do Grupo João Santos que por meio das empre
sas ltapagé e Portela traz uma lição de persistência sobre o uso do bambu na
produção de celulose fibra longa

Por Fábio Saraiva

oucura ou sensatez Como você

avalia uma empresa que dedi

a 20 anos em pesquisas na bus

ca pela matériaprima mais adequada ao

clima e solo da região nos Estados do

Maranhão e Pernambuco para provar
ao mundo que a fibra virgem de bambu

na produção de papéis para embalagem

e cartões é melhor Foi isso o que fez o
Grupo João Santos movido pelos ideais

de empreendedorismo de José Santos

atual presidente das empresas Itapagé e

Portela e vicepresidente do Grupo

Há 30 anos o empresário apostou nas

pesquisas com espécies exóticas e enviou

técnicos do Grupo ao mundo inteiro á

procura das melhores espécies para pro
dução de papel Neste percurso euca
liptos australianos flertaram com a cana

pinus sisal sem que no entanto con

seguissem definir uma espécie que apre

sentasse as características almejadas aos

produtos da empresa Mas foi preciso ir

longe para perceber que ela era a Bam
busa vulgaris espécie de bambu esco

lhida dentre as muitas que a companhia
experimentou para sua base produtiva
durante décadas de trabalho

Hoje assim como já ocorreu com

o pinus e o eucalipto que desembar

caram no País como espécies exóticas

e firmaramse como matérias primas

para a fabricação de papel o bambu
tenta trilhar o mesmo caminho de su

cesso e tornarse mais uma fibra cam

peã de crítica e audiência no univer
so papeleiro Trabalhamos para que

no futuro o bambu não seja mais con

siderado uma fibra alternativa já que
este termo pode soar pejorativo por

vezes posiciona George Leal dire
tor Comercial da Divisão Papéis do
Grupo João Santos

Os desafios como sempre não fal
tam para conduzir o bambu á primei

ra divisão dos jogadores da fibra lon

ga do setor Da mesma forma persis
tência também não é problema Temos

de entregar o convite de apresentação
do bambu ao mercado e ainda ensinar

os convertedores a usarem o papel de

fibra longa de bambu que tem carac
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teristicas diferenciadas de resistência

que exigem vincagem ë colagem dis

tintas do papel á base de pinus por
exemplo salienta Leal No caso das
gráficas são necessários pequenos ajus

tes nos equipamentos sem que isso
resulte em aumento de custos mas

para assegurar que o produto não apre
sente problemas ao chegar no cliente

DIVULGAÇÃOITAPAGÉ
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Plantação de bambu da ltapagé é o desafio da celulose fibra longa no Nordeste



Ou seja além da quebra de paradig

mas conceituais é necessária uma que
bra de paradigmas técnicooperacio
nais também resume o executivo

Além disso uma das metas pes

soais de George Leal está em trazer

fornecedores estratégicos como os de

químicos e pigmentos para mais per
to das duas companhias mostrando
a viabilidade deste movimento e ame

nizando assim os pesados custos lo

gísticos para as companhias Existe
ainda um programa de levar os clien

tes ás fábricas já que 60 das ven

das da empresa estão localizadas no
Centro e Sul do País A idéia é mos

trar aos grandes produtores que exis
te um grande potencial no Nordeste

que pode ser aproveitado pelas em
presas conclui Leal

A revanche da então fibra alter

nativa parece estar com os dias cada

vez mais contados para acontecer As

características de alta resistência epo

rosidade que o bambu dá aos papéis
têm sido muito bem vindos princi

palmente para o segmento de sacos
multifoliados Uma boa amostra dis

so é que o bambu da Portela vem em
balando o cimento dos dois maiores

grupos do País

Já na área dos cartões a Itapagé

também vem destacandose graças ás
características específicas do bambu

A resistência física da espécie tem

permitido a redução de gramaturas em
nossos cartões sem a perda de rigi

dez o que se traduz em economia di
reta aos clientes esclarece Leal Ain

da segundo o diretor o apelo ecológi

co da matériaprima vem sendo bem

aceito sobretudo em mercados como
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o europeu e o norte americano Por
se tratar de uma gramínea de rápido

crescimento e que oxigena quatro ve
zes mais a atmosfera do que lenhosas
a fibra do bambu não causa dano al

gum em sua exploração

Em termos de reconhecimento

uma grande conquista para o bambu
do Grupo João Santos ocorreu em
2001 quando o cartão da Itapagé foi

certificado pela Johnson Johnson

norte americana num concurso em que

concorriam todas as filiais da empre
sa ao redor do mundo avaliando quais

as melhores opções em embalagens

utilizadas A partir da Johnson Jo

hnson brasileira nosso cartão ã base

de bambu foi o indicado como produ

to que representou á companhia redu

ções de custos devido á relação de
menor gramatura além de trazer re

flexos positivos como aumento depro

dutividade em máquinas por exem

plo orgulhase o diretor A

BEMVINDO SENHOR BAMBU

Uma das espécies de crescimento
mais rápido em todo o Reino Vegetal o
bambu chegou ao Nordeste brasileiro

para ficar Ao menos é o que parece se

depender das características para sua

utilização em papel e celulose 0 primei
ro corte do bambu pode ser feito já a
partir dos três anos do plantio e os cor
tes sucessivos acontecem a cada dois

anos Trata se de uma espécie centená
ria que suporta até 50 cortes e também
tem como característica o fortalecimen

to dos vários brotos que nascem a par
tir da matriz enumera Leal

No que se refere ao bambu do Grupo
João Santos atualmente a escolha das

melhores espécies limitase à classifica

ção e análise com a seleção dos brotos
mais fortes e recolhimento do material

com reprodução no campo e replantio das
mudas selecionadas Porém mesmo ain

da não fazendo a escolha genética em la
boratórios Leal afirma que este momen

to está muito próximo Por suas ativida

des no segmento de açúcar o Grupo João
Santos já possui experiência em estudos

genéticos da canadeaçúcar
Mas enquanto a genética não chega

os passos seguintes das empresas do Gru
po já demonstram que a perspectiva é de
sucesso para o papel à base de bambu A
Itapagé tem planos de expansão de sua
capacidade produtiva em que as atuais
5500 tmês devem transformarse em

6500 tmês ainda neste primeiro semes
tre No entanto este é só o começo pois
a empresa pretende ainda fechar 2004 pro
duzindo 7500 tmês

Para 2005 os planos são ainda mais

ousados com a Itapagé alcançando o to
tal de 9 mil tmês Mas se você pensa que
triplicar a produção em tão pouco tempo
já é o bastante espere para saber que

pelo projeto já em pleno andamento a

Itapagé pretende alcançar 30 mil tmês
de produção nos próximos cinco anos
Para atender aos planos de expansão a
Itapagé tem no Maranhão cerca de 40 mil
hectares destinados ao plantio do bam
bu Somam se a isto os 15 mil hectares

de plantio em Pernambuco pertencentes
à Portela Anualmente mais 5 mil hecta
res 3500 no Maranhão e 1500 em Per

nambuco são plantados para atender às
necessidades de fibra da empresa

Assim como as empresas do Sul e
Sudeste o Grupo João Santos também
visualiza no fomento uma oportunidade de
envolver mais pessoas para a atividade de

plantio Há quatro anos o Grupo iniciou

um projeto em Pernambuco como forma

de atrair os produtores rurais e incentivar
a cultura do bambu Uma cartilha foi dis

tribuída aos produtores disponibilizamos
técnicos e fornecemos mudas seleciona

das tudo para alavancar esta atividade
relembra Leal Além de tudo isso a em

presa garante a compra integral do que for
produzido pelos fomentados Atualmente

cerca de 20 do bambu consumido pela
companhia já tem origem nesta atividade
De acordo com o diretor a idéia é que este
percentual chegue aos 50
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George Leal

Bambu matériaprima da Itapagé


