
Exemplo ambiental
International Paper investe 129 milhões de dólares em projeto

sustentável e conclui com êxito o seu "Projeto Otimização"

AInternational Paper concluiu
as obras do Projeto Otimiza-
ção em sua unidade paulista

de Mogi Guaçu, iniciadas em 2005.
Nelas, foram investidos cerca de US$
129 milhões - valor considerado um
dos maiores investimentos realizados
em uma unidade fabril da IP, dentre
todas do grupo no mundo.

O Projeto de Otimização contem-
plou, entre outras atividades, um no-
vo tratamento de efluentes - Projeto
DBO (Demanda Bioquímica de Oxi-
gênio): para redução considerável da
emissão da carga orgânica dos
efluentes da fábrica; a realização do
Projeto ECF (Elemental Chlorine Free
- Livre de Cloro Gasoso), com o objeti-
vo de eliminar o uso do cloro no
branqueamento da celulose; e a re-
forma da Caldeira 6, com troca de ba-
lões, fornalha e superaquecedor da
caldeira, além da instalação de um
novo precipitador, que reduz a emis-
são de partículas para a atmosfera a
valores comparáveis às melhores tec-
nologias disponíveis atualmente.
Com a reforma, a chaminé da caldei-
ra 6 agora possui 160 metros.

Para a conclusão do projeto foram
contratadas cerca de 90 empresas
prestadoras de serviço, que empre-
garam cerca de 4.000 profissionais
para trabalharem nas obras. "Em
2005, quando nos foi dada a missão
de desenvolvermos o Projeto Otimi-
zação para a fábrica de Mogi Guaçu,
sabíamos que o desafio era muito
grande. Passado este tempo, conse-
guimos vencer a etapa mais impor-
tante, que foi a concretização da pa-
rada fabril de 35 dias para executar
os serviços e colocar os principais
equipamentos em funcionamento",

O Projeto Otimização
é um dos maiores

investimentos realizados
em uma unidade fabril
da IP, dentre todas do

grupo no mundo.
Investimentos na fábrica

de Mogi Guaçu (foto)
demonstram a preocu-
pação da empresa com
as questões ambientais

disse o gerente geral da fábrica, Luiz
Carlos Rehder.

Segurança - Em virtude do alto flu-
xo de profissionais na conclusão do
projeto, foi criada uma campanha de

segurança personalizada, com o obje-
tivo de enfatizar a importância do uso
dos EPIs e do comportamento seguro.
Desde o início das obras do Projeto Oti-
mização foram contratados profissio-
nais de empresas especializadas na
área de Segurança do Trabalho, para
acompanhar e ajudar a fiscalizar cada
parte do processo em construção e re-
portar informações relevantes, por
meio de reuniões periódicas e relató-
rios diários, para o departamento de
Segurança do Trabalho da IP, além de
uma empresa da área de saúde, que
disponibilizou um ambulatório para
atendimento médico e de emergên-
cias, que funcionou 24 horas, e uma
UTI Móvel (ambulânaia).

Com base em seus vetores, a IP de-
monstra por meio deste projeto a sua
busca pela excelência operacional, o
seu respeito pelo meio ambiente e a
sua preocupação pela segurança e
bem-estar de todos. •
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