
PROJETO HORIZONTE 2
Ampliação da unidade da Fibria em Três Lagoas (MS)

Será a capacidade total de 
produção após a implantação 

do Projeto Horizonte 2

A segunda linha de produção de 
celulose em Três Lagoas (MS), 
terá capacidade de produzir:

Unidade da Fibria em Três 
Lagoas passa a ser um dos 
maiores sites de produção 
de celulose no mundo

A celulose produzida pela Fibria 
é transformada em diferentes 
tipos de papel entre eles:

É um dos maiores investimentos
privados do país, com
foco em exportação, isso
equivale a U$2,5 bilhões

Esse grande investimento no Brasil,
no estado do Mato Grosso do Sul, 
com foco no mercado exportador, 

contribuirá para a balança comercial 
brasileira, gerando empregos, melhoria 
na qualidade de vida e desenvolvimento 

local, regional e para o país

R$ 7,7
B I L H Õ E S

Equivale
a um campo

de futebol

1 hectarePara o abastecimento do Projeto Horizonte 2
serão necessários 174 mil hectares de
florestas plantadas em áreas próprias, 
arrendamento e parcerias, além da
compra de madeira futura de terceiros. 
Atualmente a empresa já conta com 
excedente de 107 mil hectares
plantados ou sob contratos de plantio.

A obra vai gerar
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Horas de treinamento em capacitação
e formação de profissionais especializados

Além de gerar e 
consumir a própria 
energia, passará a 
ter um excedente 
de 160 MWH, que 
contribuirá para o 
balanço energético 
brasileiro.
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postos de trabalho, entre diretos e indiretos

60
Fornecedores locais atuarão no projeto

450mILHÕES

Previstos de arrecadação de
impostos durante a obra

1,75
mILHÃo

de toneladas/ano

de toneladas/ano

3,05

www.fibria.com.br www.facebook.com/fibriabrasil www.twitter.com/fibria_brasil www.youtube.com/fibriacelulose www.linkedin.com/company/fibria

Quando entrar em operação, a nova linha terá


