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Itapagê utiliza fibra longo e virgem de bambu com

exclusividade

Depois de realizai amplos estudos
que revelaram as características

nobres do bambu para a produção de
celulose a ltapagé o adotou desde
1990 como símbolo de seu arrojo tec
nológico e dualidade superior 0
bambu produz de fibra longa
ao contrário do eucalipto que é com
posto por fibras curtas As fibras do
bambu têm características próprias são
longas como as do pinheiro e estreitas
COMO as do eucalipto otimizando o
entrelaçamento das fibras entre si

Esse processo confere aos produtos
fabricados com essas fibras pro
priedades de resistência tísica jamais
obtidas pela tradicionais matérias
primas uiíliiidis na produção de ce
lulose Além disso devido à fibra do

bambu ser virgem evita que liaia con
taminação dos produtos acondiciona
dos com os chiões ltapagé A empresa
possui a maior plantação de bambu
em escala comercial do mundo So

mos a única empresa que ulili7a fibra
longa e virgem de bambu im produção
de cartões garante o coordenador de
maieting George Barros Leal

A valorização do ser humano e da

ii iiiiicii iiii dos princípio da Ilapagé
que o desafio de operar com
harmonia Lsse projeto de harmo
ni7açãocilire funcionários cempresa
engloba o direito à moradia assistência
médica e odoniológíca treinamentos
escola e sistemas de comunicação e
laier

Quanto à harmonia ambienta a
ltapagé começa pela escolha do bam
bu Ele tem a capacidade de oxigenar
quatro vezes mais
a atmosfera do que
as florestas le

nhosas além de

auxiliar na preser
vação de manan
cíais e leitos de

rios

A ltapagé reali
za um controle ra

cional de reflores

tanienlo com acom

panhamento técni
co para manter a
floresta nativa Faz

parte ainda da in
fraestrutura da

empresa a recu Bambu produção de 72 mil toneladas anuais de cartões

peração de álcalis o tratamento da água
e dos efluentes bem como o reapro
veitamenio de resíduos industriais e a

recuperação de produtos químicos

Histórico

Considerada unia iLLs mais moder

nas fábricas do Brasil em seu segmento
a liapagê possui capacidade de pro
dução de 72 mil toneladas anuais e já
iniciou um plano de expansão que pre
tende dobrála em sua primeira fase

Fundada em 1976 é uma indústria

integrada de papel e celulose proprie
dade do GrupoIndustrial João Santos
que também aiiia nos selores de
cimento açúcar e ií Icool comunicaçN
e transporta de nitre outros Inveeeem
uni Nordeste viável produzindo para
os mercados interno e externo buscan

do a máxima eficiência do plantio ao
produlo final

Localizada em Coelho Neto no

Estado do Maranhão a tapagé tem
mais de 200 iiiii hectares destinados

ao suporte floretal com base na
cultura do hambu Sua linha de

produtos é composta pelos cartões TA
Meister ITA Clean ITA Freeze ITA

Coating e WTL à
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Empresa localizase no Maranhão


