Iniciativa da Duratex contribui para redução da emissão de CO2 em Taquari (RS)
Unidade gaúcha passou a utilizar biomassa no processo de secagem da madeira

Com o objetivo de implementar processos sustentáveis em todas as etapas de sua cadeia
produtiva, a unidade da Duratex, em Taquari (RS), aumentou a utilização de biomassa no processo
de secagem da madeira. Por se tratar de uma fonte limpa de energia, o uso do insumo possibilita
a diminuição de 90% da utilização do gás natural (GLP) na produção de energia térmica para o
processo produtivo.
O reaproveitamento de biomassa de eucalipto proveniente de madeira não utilizada no
processo produtivo também reduz a geração de gases causadores do efeito estufa.
“O uso da biomassa é positivo em diversas frentes. A partir dela, temos a possibilidade de
reaproveitar a madeira, gerar energia térmica por uma fonte renovável, reduzir os custos e
otimizar cada vez mais nosso processo produtivo”, afirma Cosimo Giovanni Rettl, coordenador do
Sistema de Gestão Integrada da Duratex.
Além de contar com manejo certificado, a companhia garante ainda mais sustentabilidade às
suas operações com o uso da biomassa. Essa ação impulsiona a Duratex a desenvolver outros projetos
visando reutilizar todos os tipos de rejeitos de processo gerados em suas 24 unidades em todo o País.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa
– Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor e Ceusa, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores
nos quais atua e a maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais
sanitários do Hemisfério Sul.
Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais estrategicamente
localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro,
Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex
Colômbia. A Duratex também é proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio de
florestas de eucalipto em Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado
padrão de Governança Corporativa) e na versão 2018/2019 do Índice de Sustentabilidade
Empresarial da BM&FBovespa – ISE.
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