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19,3 bi  
EM INVESTIMENTOS
para a ampliação da 
produção de celulose

INOVABILIDADE 
NO CERRADO

COM A NOVA UNIDADE, a Suzano terá 

a maior planta de celulose em linha 

única do mundo, caracterizada por 

alta competitividade e ecoeficiência. 

O Projeto Cerrado, assim batizado em 

referência à sua localização geográfica, 

reitera nossa representatividade na 

produção de fibra curta por meio de 

bons projetos, além de permitir um 

custo de produção estrutural muito 

difícil de ser replicado, sobretudo em 

razão de sua escala. Esse projeto reflete 

duas das cinco Avenidas Estratégicas 

do nosso negócio: “Ser best-in-class 

na visão de custo total de celulose” e 

“Manter relevância em celulose via bons 

projetos”. Buscamos o estado da arte  

em tecnologia para garantir estabilidade 

e performance ao menor custo e 

impacto ambiental, proporcionando 

retorno adequado aos (às) acionistas  

e contribuindo para a remoção de 

pessoas da linha da pobreza. 

A SUZANO VAI AMPLIAR em mais de 

20% a sua capacidade anual instalada 

de produção de celulose a partir de 

2024. Isso se tornará uma realidade 

com a construção de uma nova unidade 

fabril com capacidade de 2,55 milhões 

de toneladas anuais de celulose. Para 

que isso aconteça, está em curso um 

dos maiores investimentos privados 

no País, de R$ 19,3 bilhões, e uma 

profunda transformação em Ribas 

do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, 

município de 25 mil habitantes, situado 

a 100 quilômetros da capital do estado, 

Campo Grande.

A NOVA FÁBRICA representa um 

importante avanço em nossa 

estratégia de longo prazo, por 

ampliar a geração de impacto 

positivo nos compromissos. 

Destacamos o Programa Suzano 

de Educação, que já beneficia 

4 mil alunos do município, e a 

implementação de cursos de 

qualificação profissional nas áreas 

industrial e florestal em parceria 

com o Senai. Além dos projetos 

sociais, programas ambientais 

serão implementados durante 

e após o período de construção 

da unidade, contribuindo para 

que esta seja a nossa fábrica com 

maior ecoefi ciência em termos de 

emissões de carbono e energia.  

RUMO À MAIOR 
ECOEFICIÊNCIA  
EM EMISSÕES  
DE CARBONO  
E ENERGIA

O DESEMPENHO do empreendimento depende de fatores 

que vão além das questões técnicas, de engenharia e gestão 

socioambiental. Sua viabilização, especialmente em relação 

aos aspectos sociais, contempla uma estratégia que engloba 

as dimensões política, econômica, tecnológica e ambiental, 

servindo de base para a construção do legado para a região. 

Nesse sentido, a Suzano busca intensificar o diálogo com os 

governos estadual e municipal e entidades representativas 

da comunidade local, bem como contará com a parceria de 

empresas para o fornecimento de equipamentos e sistemas, 

entre outras necessidades do projeto. Entre elas estão Andritz, 

Veolia, Suez, Siemens, Hitachi Energy e Weg.

Saiba mais sobre o projeto acessando nosso site 
de Relações com Investidores.
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