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Aventura 
nórdica

Nordic 
Adventure

A RevistA ReFeRÊNCiA pAssou 14 diAs No pAís 
RespoNsável pelA mAioR pRodução FloRestAl do 

mundo, a Finlândia. depois de 2.400 km (quilômetros) 
RodAdos e 12 CidAdes visitAdAs A seNsAção eRA A de 

estAR seNdo “eNgolido” pelAs FloRestAs, AFiNAl 75% do 
teRRitóRio do pAís é CobeRto poR elAs

Revista ReFeRÊNCia speNt 14 days iN FiNlaNd, the 
CouNtRy RespoNsible FoR the woRld’s laRgest FoRest 

pRoduCtioN. aFteR tRavelliNg 2,400 kilometeRs 
aNd visitiNg 12 Cities, the FeeliNg was like beiNg 

“swallowed up” by the FoRests, aFteR all 75% oF the 
CouNtRy’s teRRitoRy is CoveRed by them
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ara um profissional do setor florestal é no mínimo 

instigante visitar a Finlândia. Logo nos primeiros 

momentos o contato com a floresta gera algumas 

dúvidas que com o passar do tempo se transformam em 

indagações. Afinal, como é possível um país com área 

total de 30,4 milhões de ha (hectares) espaço semelhante 

ao Estado de São Paulo ter 22,8 milhões ha em florestas 

e, além disto, ser o maior produtor florestal do mundo? 

Para os finlandeses a resposta é simples, e une cultura e 

técnica, ou seja, de geração após geração, desde pequeno, 

cada finlandês aprende a conviver e utilizar a floresta 

adequadamente. 

Dos 75% do território relativos às f lorestas, 

aproximadamente 18,4 milhões de ha podem ser manejados 

para uso comercial. O que é mais interessante nestes dados 

é que as áreas plantadas são praticamente inexistentes, mas 

as áreas que passam pela colheita recebem um novo plantio 

com as espécies naturais. Já no Brasil a situação é diferente. 

Temos 851 milhões de ha de área total com 516 milhões 

de ha de florestas, o que representa 60,63%. Destes, 6,8 

milhões de áreas plantadas estão divididas em 18 Estados. 

E mesmo assim ainda estamos entre os maiores produtores 

florestais do mundo. 

O principal uso da madeira colhida na Finlândia é a 

produção de celulose e papel. O setor gera em exportações 

aproximadamente 9 bilhões de Euros por ano. Mas, além 

disto, o uso constante na construção civil merece destaque, 

parte das casas de madeira e prédios são construídos com 

a tecnologia Wood Frame, mas a madeira beneficiada 

se apresenta em todas as cidades ao redor do país. Lá a 

madeira é utilizada principalmente por suas características 

como isolante térmico. 

O país ocupa a sétima posição no ranking de produção 

de papel no mundo, enquanto o Brasil com sua imensa área 

territorial é o nono. Mas quando a produção de celulose 

é levada em consideração estamos à frente, ocupamos o 

quarto lugar enquanto o país nórdico, o sexto. Esta é uma 

prova da evolução e potencial brasileiro, porém é necessário 

pensar que para uma árvore estar pronta para o corte na 

Finlândia é necessário esperar de 40 a 80 anos, o solo é 

repleto de rochas e a quantidade de terra gira em torno de 

10 m (varia entre 0 e 100 m). O inverno dura cerca de 100 

dias no sul e meio ano na Lapônia (norte). A temperatura 

média de 2010, em Helsinki foi 6oC (graus Celsius) e 

P 
or a professional in the Forest Sector, it is at least pro-

vocative to visit Finland. Right from the first moment 

the contact with the forest created doubts, which, as 

time went by, turned themselves into questions. After all, how 

can a Country with a total area of 30.4 million hectares, similar 

to the State of São Paulo, have 22.8 million hectares of forests 

and, in addition, be the world’s largest forest producer? For 

the Finns, the answer is simple: uniting culture and technique, 

i.e., generation after generation, starting as a small child, ev-

ery Finn learns to use and visits forests regularly.

Of the 75% of the territory related to forests, approxi-

mately 18.4 million hectares can be managed for commercial 

use. What is the most interesting thing about this data is that 

afforested areas are virtually non-existent but the areas that 

pass receive a new crop by planting with native species. In Bra-

zil, the situation is different where the Country’s total area is 

851 million hectares of which 516 million hectares are forests, 

representing 60.63% of Brazilian territory. Of this, 6.8 million 

hectares are planted areas, divided amongst 18 States. And 

even so, we are still amongst the largest forest producers in 

the world.

The main use of the timber harvested in Finland is for the 

production of pulp, paper and timber. The Sector generates 

exports of approximately € 9 billion per year. In addition, its 

continued use in construction deserves mention. Some of the 
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Esta máquina foi concebida de modo a 
assegurar alta produtividade, garantindo 

simultaneamente, baixos custos operacionais e 
um produto de ótima qualidade. Os sistemas 

de carregamento e avanço garantem uma 
perfeita execução do trabalho. A estrutura e as 

opções estudadas em detalhes, garantem o 
alto desempenho. O sistema elétrico é 

controlado por CLP (Controlador Lógico 
Programável).

Peça uma visita que lhe mandaremos o nosso 
representante mais próximo.

Agora DELTA e GIACOMELLI juntas para 
melhor atendê-lo com assistência técnica 

autorizada no Brasil.

em Sodankylä, uma cidade bem ao norte, de um pouco 

menos de um grau. O Brasil por outro lado, tem o clima 

mais adequado do mundo para a produção do eucalipto, 

temperatura amena, chuva na medida certa, qualidade de 

solo e tecnologia para produção florestal. Ou seja, podemos 

evoluir muito. Este é o principal motivo que faz com as 

empresas finlandesas estejam se interessando cada vez mais 

pelo Brasil. De acordo com o Embaixador finlandês no Brasil, 

Jari Luoto, aproximadamente 10 empresas do setor florestal 

já estão presentes no Brasil e muitas delas se destacam em 

suas áreas de atuação. “Grandes investimentos têm sido 

feitos no decorrer dos últimos 15 anos e o Brasil continua 

a ser um importante destino para novos investimentos no 

setor de papel e celulose”, destacou o embaixador.

Durante duas semanas na Finlândia, a Revista 

REFERÊNCIA, a convite da Niina Fu Business Consulting in 

Latin America, uma empresa de consultoria para empresas 

finlandesas na América Latina, teve o prazer de visitar 8 

empresas que possuem alta tecnologia em softwares de 

planejamento e operação florestal, geração de energia a 

partir dos resíduos florestais, sistemas automatizados para 

serrarias, produção e limpeza dos efluentes do processo 

de fabricação de celulose e papel, e também a FinnMetko, 

principal feira florestal dinâmica do país. Acompanhe o 

wooden houses and buildings are constructed using Wood 

Frame technology, but wood is seen in every city around the 

Country. In Finland, wood is used mainly due to characteristics 

such as thermal isolation.

The Country occupies seventh place in the ranking of pa-

per producers in the world, while Brazil with its vast territorial 

area occupies ninth place. But when pulp production is taken 

into account, we are ahead, where we occupy fourth place and 

the Nordic Country sixth place. This is proof of Brazil’s evolu-

tion and  potential; however, it is necessary to consider that for 

a tree to be ready for harvesting in Finland, it  takes from 40 to 

80 years, as the soil is stony and is about 10 m in the average 

(varies between 0 to 100 m). Winter lasts around 100 days in 

the South and half a year in Lapland. The mean temperature of 

2010 in Helsinki was +6 degrees Celcius and in Sodankylä a bit 

less than +1 degree.. Brazil, on the other hand, has the world’s 

best climate for the production of eucalyptus, warm, the right 

amount of rain, and quality soil and technology in forest pro-

duction. That is, timber production can easily grow in the fu-

ture. This is the main reason that leads to Finnish companies 

becoming increasingly more interested in Brazil. According to 

the Finnish Ambassador in Brazil, Jari Luoto, approximately 

10 forestry companies are already present in Brazil and many 

excel in their fields. “Large investments have been made over 



que um dos mais belos países nórdicos tem para oferecer 

ao Brasil!    

essÊNCiA de um pAís
Para entendermos um pouco melhor esta ligação entre 

a Finlândia e floresta visitamos o Lusto, Museu Florestal da 

Finlândia, localizado Punkaharju (343 km de Helsinki). Nele 

pudemos ver o princípio desta história cheia de marcas e 

evolução constante. Lá aprendemos como os habitantes 

lidam com a florestal há centenas de anos, seguindo 

algumas regras básicas relacionadas a cada estação do ano. 

Por exemplo, existem locais onde as árvores só podem ser 

cortadas no inverno, pois neste momento as máquinas 

florestais podem se deslocar por cima dos lagos congelados 

e chegar a locais sem acesso. Depois da madeira cortada 

ela permanece no local até o verão chegar, a água do lago 

derrete, e os barcos poderem buscá-la.  

Mas mesmo com todo este conhecimento adquirido, o 

uso da tecnologia se tornou cada vez mais um aliado. No 

mundo moderno, a Savcor Forest, empresa com 30 anos 

de história é um ótimo exemplo. Com passar das décadas 

ela se tornou uma parceira estratégica para o sucesso das 

operações florestais, beneficiamento da madeira maciça e 

otimização das indústrias de celulose e papel. Seu principal 

foco é o uso sustentável da terra, madeira e equipamentos 

utilizados nos processos, buscando assim o uso eficiente 

da energia.  

Um dos produtos com maior destaque é o Zenith, um 
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the last 15 years and Brazil remains an important destination 

for new investments in the pulp and paper industry,” said the 

Ambassador.

During the two weeks in Finland, Revista REFERÊNCIA, at 

the invitation of Niina Fu Business Consulting in Latin America, 

a consulting company for Finnish companies in Latin America, 

had the pleasure of visiting 8 companies involved with plan-

ning and forest operation software, energy generation from 

forest residues, automated systems for sawmills, and cleaning 

processes and handling equipment for effluents from pulp and 

paper manufacturing, as well as visiting the main dynamic for-

est fair in the Country, FinnMetko, verifying what one of the 

most beautiful Nordic Countries had to offer to Brazil!

esseNCe oF a CouNtRy
In order to understand this link between Finland and forest 

a little better, we visited the Forest Museum of Finland, Lusto, 

located in Punkaharju (343 km from Helsinki). In the Museum, 

we could see the beginning of this story full of different brands 

throughout its constant evolution. There, we learnt how the 

Finns have taken advantage of the forest for hundreds of 

years, by just following a few basic rules related to each time 

of year. For example, there are places where the trees can only 

be felled in winter, because it is at this time of the year the 

forest machines can travel over the frozen lakes and reach lo-

cations, which otherwise have no access. After felling, the cut 

timber remains in place until the summer, when the lake melts 

and boats can get to the timber.

But even with all this knowledge, the use of technology 

increasingly has become an ally. In the modern world, Savcor 

Forest, a company with 30 years of experience, is a good exam-

ple. Over its three decades, it has become a strategic partner 

in the success of forest operations, solid wood processing and 

optimization of pulp and paper production processes. Its main 

target is the sustainable use of land, wood and equipment 

used in the processes, seeking out the efficient use of energy.

One of the products seen, which should be noted, is Zenith, 

a forest operations management software, currently used by 

15 companies around the world in their forest harvesting pro-

cess. The program is able to map the harvest area, taking into 

account the specific management, as well as analyzing the 

area before planting, determining the timber extraction se-

quence, thus maintaining equilibrium in the area. “The system 

uses algorithms to create possible scenarios. So with this, you 

can better plan your investment and operations,” said Jukka 

Rautiainen, Chief Executive Officer of Savcor Forest. The Zenith 

software also provides reporting on all harvested timber and 

the operation times. Wireless connections allow quick data 

transfers to the operations control center within factories.

The big news from the Company is the realization of forest 

inventory by identifying tree DNA. The qPCR QuantiFire system 

carries out a genetic analysis providing a “report” on the tree’s 

history, from the time it is planted until becoming a product. 

“This system will be available to the Brazilian market by the 

end of the year,” promises the Savcor Forest Chief Executive 

Officer.  

In looking to further reduce costs, Savcor Forest also of-

fers Wedge, a system that analyzes potential problems within 

different pulp and paper manufacturing process scenarios. Af-

ter this, it performs a diagnosis by comparing these problems 

with historical results, filtering the possibilities, thus streamlin-

ing and optimizing the actions necessary to solve any detected 

problems.

ESPECIAL

LÍDER EM PICADORES

Picador tracionado por Trator. 
Maior agilidade para o trabalho na Floresta

Picador Florestal com Motor diesel 
470 CV – Cap. 80 M/Stereos hora

Picadores a Tambor Capacidade 
de 15 a 160 M/stereos/hora

Picador Estacionário equipado com 
Motor Diesel para trabalho em Florestas

Rod. BR 282 - Km 346  |  Distrito de Macrozona de Expansão Urbana
Campos Novos - SC  |  CEP 89620-000 - Cx. Postal: 32  |  Tel/Fax: (49) 3541-7400

comercial@planaltopicadores.com.br  |  www.planaltopicadores.com.br
9001:2008

A PLANALTO lidera a fabricação de Picadores 
Florestais no Brasil. Possui a mais avançada 
Tecnologia. Os Picadores Florestais Planalto 

são fabricados  em diversos tamanhos e 
modelos. Por serem Máquinas que trabalham 

em Terrenos dobrados são rebocados por 
Trator, Pá carregadeira ou Escavadeiras, com 
isso facilita manejo dentro da Floresta. São 

equipados com Rotores de facas segmentadas 
ou facas inteiras, vindo ao encontro das 

necessidades do Cliente. 

software de gestão de operação florestal. Utilizado por 15 

empresas ao redor do mundo para o processo de colheita 

florestal, o programa consegue mapear a área de colheita, 

considerando o manejo específico como também analisar 

a área antes do plantio, determinando qual deverá ser 

a sequência de extração da madeira, mantendo assim o 

equilíbrio da área. “O sistema utiliza algoritmos para criar 

possíveis cenários. Com isso é possível planejar melhor os 

investimentos e as operações”, esclareceu Jukka Rautiainen, 

CEO da Savcor Forest. O software Zenith também fornece 

relatórios sobre toda a madeira colhida e os tempos de 

operação. Conexões sem fio permitem transferências 

rápidas de dados para o centro de controle de operações 

nas fábricas.

A grande novidade da empresa é a realização do 

inventário florestal por meio da identificação de DNA das 

árvores. O qPCR QuantiFire, permite a realização da análise 

genética oferecendo assim um “relatório” da sua história, 

desde como foi plantada até se tornar um produto. “Esse 

sistema vai estar disponível para o mercado brasileiro no 

final do ano”, promete o CEO da Savcor Forest.

E buscando reduzir ainda mais os custos, a Savcor Forest 

oferece também o Wedge, um sistema que analisa possíveis 

problemas dentro dos cenários do processo de fabricação 
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de celulose e papel. Depois dito, ele realiza um diagnóstico 

a partir de comparação com resultados históricos, filtrando 

as possibilidades, assim agiliza e otimiza as ações que 

solucionarão o problema detectado.

O Brasil hoje é o segundo maior mercado da Savcor 

Forest. De acordo com Jukka Rautiainen, mais de 30% da 

receita da empresa vem de nosso país. “No momento o 

Brasil é mais importante que a China porque o seu mercado 

Florestal está em crescimento”, defende.

depois dA ColheitA, o beNeFiCiAmeNto
Atualmente o uso integral da floresta é essencial, nem 

mesmo os resíduos florestais devem se perder. Pensando 

desta forma a Heinola Sawmill machinery Inc., uma empresa 

de fabricação e comercialização de tecnologias para a 

indústria de serrarias, desenvolveu sua linha de picadores 

estacionários e móveis. Mas é claro, seguindo sua essência, 

equipimenntos e soluções para serrarias, perfiladeiras, 

manuseio de madeira serrada, picadores, estufas e sistemas 

de automação para serrarias. A tecnologia utilizada nos 

maquinários é baseada na experiência de mais de 100 anos 

no campo. “Com ela aprendemos que as nossas produções 

devem ser baseadas no que nossos clientes desejam e na 

busca por tecnologia inovadora”, afirmou Matti Takatalo, 

gerente de vendas da Heinola.

A linha de picadores, em especial o móvel, Heinola 1310 

ES, processa troncos inteiros de árvores, galhos e mesmo 

pequenos resíduos. A biomassa gerada pode ser utilizada 

para a geração de energia em fábricas de papel e celulose 

e, até mesmo, em serrarias. Neste caso os picadores fazem 

parte do conjunto de equipamentos da empresa que se 

completa com o sistema de automação para serraria. Entre 

os produtos fornecidos estão: equipamentos para corte 

e afiação, fornos de secagem e sistemas de automação. 
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Brazil today is the second largest market for Savcor For-

est. According to Chief Executive Officer Rautiainen, more than 

30% of the Company’s revenue comes from our Country. “At 

the moment Brazil is more important than China because its 

Forest Market is growing,” he argues.

aFteR haRvestiNg, pRoCessiNg
Currently, the integral use of the forest is essential, even 

forest residues shouldn’t be wasted. With this in mind, Heinola 

Sawmill machinery Inc., a Finnish company manufacturing and 

marketing modern technology for sawmill industry interna-

tionally, situated in a town called Heinola in southern Finland. 

Amongst the products supplied by the Company are: equip-

ment and solutions for sawlines, edger optimizers, and lumber 

handling, chippers, drying ovens and systems for automation. 

“The system is efficient because it uses a laser that reads the 

characteristics of the log as it enters the process and can ro-

tate and otimize it so that the least amount of wood is lost,” 

says Kari Kiiskinen, Managing Director for Heinola Sawmill 

Machinery Inc. For him, the main advantage is that products 

can be adapted to the needs of customers, because every com-

pany uses its own layout according to its own specifications.

Currently, the integral use of the forest is essential, even 

forest residues shouldn’t be wasted. With this in mind, Heinola 

developed its line of stationary and mobile chippers. The tech-

nology used in the machinery is based on over 100 years expe-

rience in the area. “The Company has learnt that its products 

should be based on what customers want and on innovative 

technology,” said Matti Takatalo, Sales Manager for Heinola 

Sawmill Machinery Inc.

The line of chippers, in particular the mobile Heinola 1310 

ES, handles entire tree trunks, branches and even small resi-

dues. The generated biomass can be used for power genera-

“O sistema é eficiente porque possui um laser que lê as 

características da tora que está entrando no processo e pode 

rotacioná-la permitindo assim que menor quantidade de 

madeira seja perdida”, destacou Kari Kiiskinen, diretor geral 

da Heinola. Para ele a grande vantagem é que os produtos 

podem ser adaptados para as necessidades dos clientes, pois 

cada empresa possui seu próprio layout com especificações. 

A empresa presente em todos os continentes ainda 

não possui operações no Brasil, mas vê no mercado uma 

ótima opção para atuação. “Apostamos no país e desejamos 

encontrar parceiros que apresentem nossas soluções ao 

mercado brasileiro. Garantimos que nossos produtos podem 

se adaptar aos diferentes tipos de madeira que o país possui 

e desta forma mostrar como podem ser eficientes para o 

processo”, garantiu Kari Kiiskinen.        

Atendendo um mercado extremamente forte na 

Finlândia, o de laminados e compensados, a Plytec há 

mais de 25 anos é especializada em equipamentos para 

indústria de compensados. Visando sempre diminuir ao 

máximo as imperfeições da madeira e acelerar o processo 

produtivo, a empresa oferece ao mercado uma gama de 

equipamentos que possui exatamente este objetivo, e que 

produz laminados com troncos de variados diâmetros, 

entre eles estão: juntadeiras de miolos, restauradora de 



as novidades não param de surgir e do país ganham o 

mundo.

Tentando economizar água no processo de produção 

de celulose e papel, otimizar o uso da matéria-prima e 

a eficiência energética as empresas buscam por sistema 

fechados, onde a água é reciclada. Inicialmente esta pode ser 

uma opção viável, mas com o passar do tempo os problemas 

surgem e os resíduos vão se tornando verdadeiros inimigos 

para a confecção de um papel de qualidade. Tentando 

minimizar estes efeitos a Kemira, desde 1972 direciona 

suas pesquisas e produtos para o uso e reuso eficiente 

da água, diminuindo os resíduos. Para isto conta com 4 

centros tecnológicos no mundo: Atlanta, Espoo, Shanghai 

e, o mais recente, de São Paulo. Para se ter uma ideia da 

importância desta etapa do processo de confecção de CeP, 

para a produção de 1 pacote de A4 são necessários 10 L 

(Litros) de água limpa, ou seja, quando maior a economia 

menor serão os gastos da empresa e em consequência a 

produção será mais ecológica. A empresa aposta no mercado 

brasileiro devido as facilidades produtivas de madeira e 

por isto, de acordo com Jani Losonen, vice-presidente do 

setor de CeP da Kemira se instalou em São Paulo em 2011. 

tion for use in pulp and paper mills or even in sawmills. In this 

latter case, the chippers become part of sawmill equipment, com-

pleting the sawmill’s automation system. 

The Company is present in six of the seven continents but still 

does not have operations in Brazil, but sees the market as a good 

choice for operations. “We are betting on Brazil and we are look-

ing to find partners who could help demonstrate our solutions 

to the Brazilian market. We can ensure that our products can be 

adapted to the different types of wood that the Country has and, 

thus, demonstrate how users can increase timber processing ef-

ficiency,” says Heinola Managing Director Kiiskinen. 

Providing the extremely strong veneer and plywood market 

in Finland for more than 25 years, Plytec has specialized in equip-

ment for the plywood industry. Always aiming to reduce to the 

maximum the imperfections of the wood and speed up the pro-

duction process, the Company offers the market a large range of 

equipment that has exactly this purpose and that produces ve-

neers from various diameter trunks, amongst which are: scarf-

jointing equipment, veneer patchers, veneer stackers, lay-up lines 

including related table lifts, conveyers, as well as solutions for 

industrial automation, amongst other products.  “Our equipment 

assists in reducing wood losses, combining higher quality with a 

lower consumption of raw material,” says Timo Tolvanen, Direc-

tor of Plytec.

The Company has been present in Brazil since 1997, when 

it completed its first equipment sale. Currently, it has about 15 

machines in operation and in Brazil our technology partner is 

the Brazilian company Omeco. “We are prepared to undertake 

large projects. We manufacture, install and provide technical as-

sistance to companies around the world,” says Plytec Director 

Tolvanen. According to him, the big advantage of the Company 

is that it works in a flexible way, thus, it is prepared to work in 

cooperation with other companies around the world.

lâminas, empilhadoras de lâminas, e aplicadores de cola 

incluindo mesas elevadoras e estreiras, também soluções 

para automação industrial, entre outros produtos. “Nossos 

equipamentos auxiliam na diminuição da perda de madeira, 

trazem maior qualidade com menor consumo da matéria-

prima”, afirmou Timo Tolvanen, diretor da Plytec. 

A empresa já está presente no Brasil desde 1997, quando 

realizou sua primeira venda de equipamento, atualmente, 

tem aproximadamente 15 máquinas em operação e é 

parceira da empresa brasileira Omeco. “Estamos preparados 

para atender grandes projetos. Atuamos desde a fabricação, 

instalação e assistência técnica para todas as empresas 

ao redor do mundo”, defendeu Timo Tolvanen. Segundo 

ele, a grande vantagem da empresa é que ela trabalha de 

forma flexível, por isto, está preparada para trabalhar em 

cooperação com outras empresas ao redor do mundo. 

“madeira + água + químicos = papel”
Claro que para atender a grande demanda de produtos 

e equipamentos para a produção de celulose e papel, as 

empresas tiveram que se adequar e investir fortemente 

no desenvolvimento de tecnologias para este mercado. Na 

Finlândia não foi diferente. Inovações não faltam e todas 

as empresas direcionadas para este segmento possuem 

laboratórios próprios para o desenvolvimento de pesquisas 

com apoio de universidades do país. Por meio deste trabalho 
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Desta forma, a intenção da empresa é atender seus cliente 

de forma mais efetiva e também oferecer ao mercado seu 

know-how no setor de CeP.

Como a produção de celulose e papel exige sempre 

uma excelente mistura de seus componentes, a Wetend se 

especializou em sistemas para mistura e injeção de aditivos 

químicos do processo de fabricação. De acordo com seu CEO, 

Jouni Matula, os equipamentos da empresa eliminam 100% 

da água limpa no processo, porque a mistura é feita através 

da exploração de estoque de alimentação circular de caixa 

de entrada do líquido de injeção. O resultado do processo 

é a economia de energia porque não há mais qualquer 

necessidade de aquecer a água eliminada. A inovação 

também proporciona economia de produtos químicos, por 

gerar uma mistura altamente eficiente. Também possibilitam 

a economia de produtos químicos, pois a perfeita mistura 

diminui a geração de resíduos. “Com o uso da Trumpjet 

conseguimos reduzir, em média, 30% o uso de aditivos 

químicos”, esclareceu. Com o uso do sistema a economia 

de energia, por ano, é de 30 Mw (MegaWatts) e de 55 

milhões de metros cúbicos de água por ano. “Infelizmente, 

o mercado brasileiro de CeP ainda não utiliza este sistema, 

mas já temos contatos com grande empresas brasileiras”, 

contou Joni Matula. 

E para que a produção de celulose e papel ficar perfeita 

o uso das bombas hidráulicas é essencial. Nas indústrias são 

utilizadas centenas de bombas em cada etapa de produção. 

Desde 1834, a Sulzer passou a desenvolver soluções com 

este foco. Hoje, a Sulzer Pumps é um dos maiores fabricantes 

mundiais de bombas com uma rede global com mais de 20 

fábricas e mais de 120 centros de serviços e escritórios de 

vendas em todo o mundo. “Vemos o mercado brasileiro 

de forma positiva e esperamos que ele cresça ainda mais. 

Os mercados emergentes buscam crescimento e estamos 

em uma boa posição para dar suporte a eles”, avaliou Ilkka 

Sinisalo, responsável pelo planejamento das ações da 

Sulzer, uma das áreas de atuação da Sulzer. Seus principais 

produtos são sistemas de bombeamento para uso industrial, 

agitadores, misturadores para uso industrial, especialmente 

para a produção de celulose e papel. Entre os equipamentos, 

destaque para uma linha de bombas Ahlstar que proporciona 

economia energética de 93% em relação às demais. 

“wood + wateR + ChemiCals = papeR”
Of course to meet the large demand for products and 

equipment for pulp and paper production, companies had to 

adapt and invest heavily in the development of technologies 

for this market. In Finland, it was no different. Innovations 

abound and all companies directed to this segment have their 

own research and development laboratories that also count 

on support from the Country’s universities. Through this work, 

new technologies and equipment do not stop being developed 

and the Country does not stop gaining space worldwide.

When saving the water resources and increasing the raw 

material and energy efficiency being used in the pulp and pa-

per production process, companies have sought out a closed 

system, where the water is recycled. Initially this may be a vi-

able option, but over time problems arise and the residues be-

come real enemies in making a quality paper. In order to mini-

mize these effects, the company Kemira, since 1972, has been 

directing its research and products on the efficient use and re-

use of water, and reducing waste. For this reason, it has 4 tech-

nical centers around the world: Atlanta, Espoo, Shanghai and, 

more recently, São Paulo. To have an idea of the importance of 

this step in the Pulp and Paper making process, producing one 

package of A4 paper, requires 10 liters of clean water; so, the 

more water saved, the lower will be a company’s costs and the 

more environmentally friendly production. Kemira has been 

investing on the South American and the Brazilian market in 

order to serve fluently its local customers and to utilize its long-

standing know-how in pulp and paper production based on 

area’s superior wood resources, says Jani Losonen, Vice Presi-

dent of the Pulp and Paper Sector for Kemira.

As the production of pulp and paper requires the excellent 

mixture of its components, Wetend Technologies Ltd special-

izes in mixing and injection systems for chemical additives in 

the manufacturing process. According to Jouni Matula, Chief 

Executive Officer for Wetend, the Company’s equipment elimi-

nates 100% of the clean water in the process, because mixing 

is made by exploiting circulated headbox feed stock as injec-
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Da mesma forma do que nossos dia a dia, as empresas 

de celulose e papel também necessitam de drives para 

conversão de energia. Apostando neste mercado uma 

empresa extremamente jovem, fundada em 1993, a Vacon 

se especializou na fabricação deste produto que aprimora a 

operação, eficiência e qualidade do processo de fabricação 

de celulose e papel com o gerenciamento da energia das 

bombas, ventiladores e compressores. Hoje a China e Brasil 

são os mercados mais importantes para a empresa e desde 

2006 ela está presente no país latino americano. “Temos 

todo o know-how para trabalhar com o setor de celulose 

e papel, pois foi com ele que iniciamos nossos trabalhos. 

Atuamos apenas com um único produto que pode ser usado 

sozinho ou para acionamento de sistemas. Acreditamos que 

por esse motivo crescemos tanto no mercado em tão pouco 

tempo”, Matti Vekkeli, vice-presidente da Vacon.

Além de madeira, água e produtos químicos, a 

tion liquid. This leads to a next result that is energy saving due 

to the fact that there is no more any need to heat up the elimi-

nated water. The novel innovations also generates savings in 

the use of chemicals, because highly efficient mixing elimi-

nates overdosing of additives. “With the use of the Trumpjet, 

we were able to reduce, on average, 30% of chemical additives 

used,” he says. With the use of the system, energy savings all 

together is 2,5 million MWh per year and 55 million cubic me-

ters of water per year. The TrumpJet installations are already 

running in 22 countries world wide, “unfortunately, the Brazil-

ian Pulp and Paper Market does not use this system yet, but we 

have already made contact with major Brazilian companies,” 

says Chief Executive Officer Matula.

Staying competitive in production of Pulp and Paper, 

proper use of pumps along the core processes is essential. In 

the production process, hundreds of pumps are used at each 

process step. Since 1834, Sulzer has been developing solutions 

with this focus. Today, Sulzer Pumps is one of the world’s lead-

ing pump manufacturers, with a global network with over 20 

manufacturing sites and more than 120 service centers and 

sales offices worldwide. The company has a comprehensive 

distributor network in the Americas, including Brazil. Sulzer 

Pumps’ headquarters in Brazil is located in Jundiaí and has a 

manufacturing facility in São Bernardo do Campo, foundry in 

Jundiaí and an assembly line in Curitiba (PR) and representa-

tives throughout the Brazilian States. “We see the Brazilian 

market in a positive way and we hope it grows even further. 

The emerging markets seek further growth and we are in a 

good position to support the growth”, says Iikkaa Sinisalo, 

responsible for operations development at Sulzer Process 

Pumps, one of the business areas of Sulzer Pumps. Sulzer 

Process Pumps’ main products are pumps, related pumping 

systems, agitators and mixers for general industrial use, and 

especially for pulp and paper production pulp and paper pro-

duction. Amongst the equipment being sold, the Ahlstar pump 

line should be noted, as it can provide an energy savings up to 

93% in relation to others.
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fabricação de celulose e papel também precisa de ar. 

Para se ter ideia, 1 t (tonelada) de papel gasta 20 t 

de ar. Ou seja, o desenvolvimento de um sistema que 

reutilize a energia gasta neste processo é essencial. 

Este o trabalho da TM System, que desde 1974 atua na 

otimização do ar no processo de produção de celulose 

e papel com ventilação, aquecimento e recuperação de 

calor. “A intenção dos equipamentos é recuperar 70% 

da energia desperdiçadas com o vapor desprendido 

no processo de produção de papel. Hoje apenas 40% é 

absorvido. Mesmo assim, o retorno dos investimentos 

acontece em menos de dois anos e em alguns casos 

apenas um”, destaca Petter Enkvist, gerente geral de 

vendas da empresa. A empresa já oferece a tecnologia 

ao mercado brasileiro e acredita no seu crescimento. 

“O Brasil está entre os mercados em crescimento no 

mundo, como a China e Rússia. O país também se destaca 

para nós pela produção de eucalipto para produção de 

celulose e papel”, avaliou Petter Enkvist.



In the same way as in our own day to day, pulp and paper 

companies also use energy conversion and is one in which reli-

able, accurate and efficient control is imperative. Betting on 

this market, a very young company, founded in 1993, Vacon, 

has specialized in the manufacture a product called AC Drive, 

that enhances the operation, efficiency and quality of the pulp 

and paper complex web of machinery and provides the abil-

ity of power management for pumps, fans and compressors. 

Today, China and Brazil are the most important markets for 

the Company and, since 2006, it has been present in the Latin 

American Countries. “We have all the know-how to work with 

the pulp and paper industry, as it was where we started our 

work. We work only with a single product that can be used in 

stand alone or system drive application and we believe that 

for this reason, we have grown so much in so little time,” says 

Matti Vekkeli, Vice President of Vacon.

In addition to wood, water and chemicals, pulp and paper 

manufacturing also requires air. To have an idea, 1 ton of pa-

per uses 20 tons of air. The development of a system that reus-

es the energy spent in this process is essential. This is the work 

of TM System, which, since 1974, operates on air optimization 

use in the pulp and paper production process for such things 

as ventilation, heating and heat recovery. “The goal with the 

heat recovery systems is to recover as much as 70 % of the 

used steam energy.  Today, however this percentage is much 

lower typically below 40%. Even so, the return on investment 

occurs in less than two years and in some cases only one,” says 

Petter Enkvist, General Sales Manager for the Company. The 

Company already offers the technology to the Brazilian market 

and believes in its growth. “Brazil is amongst the world’s grow-

ing markets, such as China and Russia. The Country also stands 

out for us because of its production of eucalyptus used for pulp 

and paper production,” says General Sales Manager Enkvist.

FiNNmetko
On our last day in Finland, for the second year, we had the 

good fortune of visiting FinnMetko. The Fair was held in Jämsä, 

between August 30 and September 1. This year, more than 350 

exhibitors exhibited their novelties and new releases for the 

Forest Sector to more than 32 thousand visitors in a 120 hect-

are area. In addition to the machines that drew much atten-

tion, there was a substantial presence of women and children 

at the Fair, proof that the Forest Sector has actually become 

part of Finnish life.

During the event, Ponsse took the opportunity to exhibit 

their entire line of harvesting equipment. The harvester and 

forwarder models won raves for their optimization in relation 

to noise, cabin comfort and cargo capacity. “At this event, we 

have exhibited all our machines in operation for the public, 

highlighting our 8-wheel harvester, excellent for use over un-

even terrain,” says Juha Vidgrén, Director for Ponsse. He also 

pointed out that the Company is going through a new experi-

ence in Brazil. “We went through a change of the Board of Di-

FiNNmetko
No último dia que passamos na Finlândia tivemos a 

felicidade de visitar pela segunda vez a FinnMetko, realizada 

em Jämsä, entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro. 

Nesta edição mais de 350 expositores apresentaram para 

mais de 32 mil visitantes seus lançamentos e novidades para 

o setor florestal em uma área de 120 ha. Além das máquinas 

o que chamou atenção foi a presença maciça de crianças e 

mulheres na feira, uma prova de que o setor florestal faz 

realmente parte das vida deste povo.  

Durante o evento a Ponsse aproveitou para mostrar 

toda sua linha de equipamentos para a colheita florestal. Os 

modelos de harvesters e forwarders ganharam otimizações 

em relação aos ruídos, conforto da cabine, e capacidade de 

carga. “Nesta edição pudemos apresentar todas as nossas 

máquinas me operação para o público, em especial nosso 

harvester de 8 rodas, excelente para terrenos irregulares”, 

destacou Juha Vidgrén, membro da diretoria da Ponsse. Ele 

também ressaltou o novo momento que a empresa vive no 

Brasil. “Passamos por um trocar de diretoria e nosso foco 

agora é nos firmarmos ainda mais, dando um atendimento 

ainda mais diferenciado aos nossos clientes”.

Comemorando seus 175 anos a John Deere ocupou 

um espaço especial na FinnMetko, onde pode apresentar 

a história de seus maquinários fisicamente e por meio de 

vídeo para seus clientes. “Em nosso estande os visitante 

puderam acompanhar e evolução de nossas máquinas 

década a década e também os novos com alta tecnologia e 

nova pintura”, detalhou Tommi Ekman, gerente regional de 

operações da John Deere.  

rectors and now our focus is on meeting customer needs even 

more with specialized services for our customers.”

Celebrating its 175 years, John Deere had a special space 

at FinnMetko, where it could present the history of their ma-

chines to their customers, both physically and through videos. 

“At our booth, the visitor could follow the evolution of our ma-

chines, decade by decade, as well as verifying the new technol-

ogy and new colors”, says Ekman Tommi, Regional Operations 

Manager for John Deere.
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