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APLYSIA reúne executivos na ABTCP 
para debater sustentabilidade

A APLYSIA Soluções Ambientais reuniu 
executivos de grandes empresas do 
setor de celulose e papel para tratar 

de questões ambientais. Em seu estande den-
tro da feira, a empresa trouxe como tema das 
palestras realizadas pela pesquisadora Tatiana 
Furley questões que envolviam a importância 
de levantamentos prévios sobre a área de in-
fluência de um empreendimento e como esses 
dados refletem diretamente no processo de 
respostas em caso de acidentes.

Foram apresentados indicadores e experi-
ências mundiais, desde o evento da barragem 
que atingiu o rio Doce – que contou com a ati-
va participação da APLYSIA no monitoramento 
pós-acidente –, como também os ocorridos 
nos Estados de Alberta e British Columbia, no 
Canadá, que contaminaram gravemente o rio 
Athabasca e o lago Mount Polley.

Um dos pontos que atraíram a atenção dos 
convidados foi a forma simples e viável do tra-
balho, por meio de modificações no desenho 
dos estudos ambientais, de modo a permitir 
a separação eficaz dos impactos do acidente 
e as condições preexistentes. Trata-se de uma 
metodologia que pode proteger um empreen-
dimento de maneira que não seja responsabi-
lizado por um passivo ambiental e social ili-
mitado caso ocorra um acidente de operação. 

Segundo Ari Medeiros, diretor de Operações 
da Veracel, a participação de uma empresa de 
meio ambiente como expositora da feira cha-
mou a atenção, e o conteúdo apresentado foi 
muito válido. “Gostei das informações que a 
APLYSIA trouxe. Foi bom conhecer a experiên-
cia desses casos”, ressaltou. Também estavam 
presentes representantes da Suzano Papel e 
Celulose, da Fibria, da Eldorado Brasil e da 
International Paper.

De acordo com a diretora da APLYSIA, pesqui-
sadores da empresa participaram de missões in-
ternacionais para coletar informações sobre aci-
dentes de grandes proporções com barragens de 
mineração. Os estudos apontaram um caminho 
nada complexo, demonstrando que a solução 
perpassa por diferentes setores da economia.

“No modelo mais comum de Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA) existem pequenas 
pontas soltas que dificultam delimitar o que 
realmente foi provocado por um acidente e o 
que é um problema socioambiental anterior até 
mesmo à instalação do empreendimento. Essa 
característica acaba não só imputando à em-
presa uma culpa indiscriminada pelo passivo, 
como também entrava uma resposta mais rá-
pida e eficiente no caso de um acidente. Nossa 
proposta é corrigir essa lacuna, principalmente 
de base de informações”, aponta Tatiana. 
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Congresso
 A APLYSIA ministrou outras duas pales-

tras na Sessão Técnica de Meio Ambiente do  
Congresso da ABTCP.  Juntas, reuniram um pú-
blico de aproximadamente 50 pessoas.

Uma apresentação referiu-se ao projeto 
ReNaturalize, que conseguiu recuperar um 
importante rio no Espírito Santo com toras de 
eucalipto baseando-se em uma técnica britâ-
nica que utiliza o lançamento de troncos de 
madeira no leito. 

A outra palestra, sobre a toxicidade dos 
efluentes de fábricas de celulose e papel, mos-
trou formas de minimizar os impactos sobre 
o ecossistema aquático e a ETE, bem como 
os custos do tratamento.       n
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