
38

REPORTAGEM DE CAPA 

Revista O Papel - outubro/October 2017

Por Caroline Martin
Especial para O Papel

O 
reconhecimento de que quaisquer atividades realizadas 
pela sociedade moderna acarretam impactos sociais e 
ambientais fez com que o conceito de sustentabilidade 
fosse se moldando e se fortalecendo ao longo das últi-
mas duas décadas. Hoje, a busca pelo desenvolvimento 

sustentável já é preocupação comum a todos – indivíduos e empresas. 
No que compete aos segmentos industriais, os desafios atuais ultrapas-
sam o discurso teórico e chegam à implantação prática do objetivo de 
equilibrar os aspectos sociais, ambientais e econômicos.

Atenta a essas demandas das diferentes frentes que formam o conhe-
cido tripé da sustentabilidade, a indústria de celulose e papel trabalha em 
prol da otimização de seu processo fabril e registra incrementos signifi-
cativos há bastante tempo (na realidade, bem antes de o conceito que 
conhecemos hoje se popularizar). “Desde a década de 1970, quando as 

comunidades de entorno das fábricas começaram a questionar algumas 
práticas do setor, as empresas passaram a ter maior consciência a respeito 
da própria atuação e da forma como eram vistas pela sociedade e pelos 
órgãos de controle ambiental”, conta Nei Lima, coordenador da Comissão 
Técnica de Meio Ambiente da Associação Brasileira Técnica de Celulose e 
Papel (ABTCP). “As primeiras atividades em busca de melhorias foram vol-
tadas aos aspectos relacionados a emissões atmosféricas e quase concomi-
tantemente aos aspectos hídricos, com os lançamentos de efluentes. Num 
segundo momento, o consumo de insumos no processo de fabricação de 
celulose e papel passou a ser questionado. Em paralelo a essas demandas, 
o setor começou a atuar nas florestas, dedicando atenção ao plantio e à 
colheita para identificar melhores práticas”, completa a contextualização.

Os resultados da dedicação do setor brasileiro de celulose e papel não 
demoraram a aparecer. Como exemplo disso, pontua Lima, a indústria 

Setor de celulose e papel 
pratica sustentabilidade
Em linha com avanços tecnológicos e modelos de gestão eficientes, a 
indústria de base florestal vai além do discurso teórico e posiciona ações 
sustentáveis em seu core business
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brasileira era a única da América do Sul a ter um empreendimento com tratamento 
terciário para os efluentes hídricos, com início em 1982. Os resultados obtidos foram 
muito interessantes, reduzindo-se sensivelmente os impactos decorrentes do lança-
mento desses efluentes. Também em meados da década de 1980, começaram a surgir 
as primeiras modificações no processo industrial, como a deslignificação com oxigênio 
puro, que teve como consequência a redução das cargas de contaminantes no trata-
mento de efluentes. A busca constante por práticas mais eficientes também se estende 
ao consumo de água ao longo do processo fabril. Há algumas décadas, por exemplo, 
o consumo específico da fabricação de celulose e papel apresentava valores em torno 
200 m³/tsa (toneladas secas ao ar), ao passo que, atualmente, existem empreendimen-
tos novos que apresentam consumo específico em torno de 20 m³/tsa.

O histórico de ações em prol do meio ambiente previamente à disseminação do 
conceito de sustentabilidade mostra que a indústria de celulose e papel posiciona a 
sustentabilidade em seus pilares estratégicos há pelo menos quatro décadas. Hoje, o 
conceito é intrínseco às práticas operacionais. “O comprometimento com a sustenta-
bilidade deve ultrapassar o discurso bem construído e as boas intenções; deve estar 
firmado em ações efetivas de uso responsável dos recursos naturais em equilíbrio 
com o desenvolvimento socioeconômico. Muito mais que uma palavra e um mo-
dismo empresarial, a sustentabilidade é um paradigma determinante para o nosso 
futuro”, define Naohiro Doi, diretor presidente da Cenibra. “Discuti-lo, entendê-lo e 
aplicá-lo em nossos processos é fundamental para alcançar equilíbrio entre o pro-

gresso desenvolvimentista e a preservação de nossos valores 
morais, sociais e ambientais”, adiciona. 

De acordo com Doi, a sustentabilidade da Cenibra é con-
quistada com iniciativas permanentes que possibilitem o de-
senvolvimento integral das comunidades, além de consolidar 
a posição da empresa no mercado mundial. “Trata-se de uma 
transformação ética que acontece quando honramos compro-
missos, por meio de práticas transparentes incorporadas à cul-
tura organizacional da empresa. Atuamos diretamente em 54 
municípios de Minas Gerais, em muitos dos quais somos a prin-
cipal referência de desenvolvimento. Quando consideramos os 
municípios de influência por meio das parcerias com produtores 
rurais, o número de municípios gira em torno de 100.”

Na CMPC – Celulose Riograndense, a prática da susten-
tabilidade visa promover ações e fazer a gestão de assuntos 
relacionados a ambiente, relações institucionais, financeiras 
e sociais nas comunidades onde está presente. “A política 
da empresa contempla estas preocupações, que resultam 
na licença social para operar. Trata-se do conceito que de-
termina à empresa executar suas ações para ter o menor 
impacto ambiental possível, com situação socialmente justa, 
atendendo aos aspectos legais, de modo a obter resultado 
econômico que sustente suas atividades”, resume Clóvis 
Zimmer, gerente de Qualidade e Meio Ambiente da CMPC – 
Celulose Riograndense.

Fabio de Paula, coordenador de Sustentabilidade da El-
dorado Brasil, atribui o patamar de excelência operacional 
alcançado ao longo dos últimos anos aos pilares que nor-
teiam a gestão da companhia: sustentabilidade, inovação, 
competitividade e valorização de pessoas, entre outros. “A 
sustentabilidade é transversal a toda a operação da Eldora-
do, pensada para ter altos índices de eficiência operacional, 
de forma a garantir a produtividade com baixo impacto ao 
meio ambiente e reduzido uso de recursos naturais.”

Para atingir tais metas, pontua De Paula, a Eldorado ado-
ta os melhores processos e tecnologias, desde o viveiro de 
mudas até a entrega da celulose aos clientes, passando por 
silvicultura, colheita, transporte e fabricação da celulose. 
“Os esforços resultaram em ganhos de produtividade, re-
dução de custos e aprimoramento de práticas e processos 
de cuidado com o meio ambiente e o desenvolvimento das 
comunidades na área de influência da empresa. Na unida-
de industrial, os mesmos pilares balizaram nosso trabalho, 
sempre voltado para a melhoria contínua, viabilizando con-
tínuos recordes de produção (1,638 milhão de toneladas de 
celulose em 2016), acompanhados pela queda no consumo 
tanto de energia quanto de água e redução das emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE)”, detalha ele, citando os 
marcos mais recentes.



40

REPORTAGEM DE CAPA 

Revista O Papel - outubro/October 2017

Na Fibria, a sustentabilidade está no eixo do negócio. 
Para a companhia, esse conceito pode ser traduzido pelo 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, o respeito 
ao meio ambiente e o bem-estar social. “É esse equilíbrio 
que leva a empresa a praticar a sustentabilidade em todos 
os momentos de seu dia a dia”, afirma Umberto Cinque, 
gerente geral de Meio Ambiente Industrial da empresa. 
Segundo ele, o conceito de ecoeficiência está por trás de 
toda atuação sustentável. Isso significa usar os recursos 
naturais com a menor perda possível ao meio ambiente. 

Cinque revela que a sustentabilidade pode ser vista 
em todas as áreas que compõem a estrutura da Fibria. 
“Temos o Comitê de Sustentabilidade, que assessora o 
Conselho de Administração em todos os aspectos envol-
vendo sustentabilidade, na identificação, na abordagem 
e no tratamento de assuntos que possam representar ris-
cos ou ter impacto nos negócios, nos resultados de longo 
prazo, no relacionamento com as partes interessadas e 
na imagem da companhia. O Comitê de Sustentabilidade 
conta com membros externos e três diretores, além do 
presidente do Conselho de Administração. Além disso, 
cada um, dentro de sua atividade, tem a sustentabilidade 
como prática corriqueira. Essa governança é fundamental 
para práticas sustentáveis no dia a dia”, destaca Cinque.

Para a Veracel, uma atuação sustentável significa 
responsabilidade em todos os âmbitos. “Nossa visão de 
negócio consiste em sermos referência em sustentabi-
lidade. Uma atuação sustentável, portanto, pressupõe 
atender plenamente à visão estratégica da empresa 
de tratar a sustentabilidade como referência. Para isso, 
buscamos um alinhamento preciso com os três pilares 
do conceito de sustentabilidade: somos responsáveis 
no aspecto social; proporcionamos retorno financeiro a 
nossos acionistas por meio da utilização das melhores 
práticas operacionais e atuamos de forma ambiental-
mente correta, seguindo as exigências legais e, muitas 
vezes, superando os valores de referência do mercado”, 
resume Ari Medeiros, diretor industrial da Veracel. 

A Lwarcel Celulose atua com foco em viabilidade eco-
nômica em toda a sua operação, seja nas práticas roti-
neiras ou nos investimentos planejados e concretizados. 
O conceito de sustentabilidade, frisa Pedro Stefanini, ge-
rente industrial da empresa, permeia toda essa atuação, 
já que, no dia a dia operacional, os aspectos ambientais 
e sociais pautam igualmente tais projetos. “Nossa visão 
ambiental pode ser resumida pelo objetivo de eliminar 
ou minimizar perdas. Já no aspecto social, nosso grande 
enfoque está na equipe de colaboradores e nas comu-
nidades em que estamos inseridos. Toda ação e todo in-
vestimento da empresa estão muito associados a esses 
objetivos simultâneos.”

A atuação sustentável da Celulose Irani está base-
ada no levantamento de expectativas e necessidades 
das partes interessadas e na implementação de ações, 
projetos e políticas que, de forma eficaz, possam man-
ter parcerias e gerar valor com fornecedores e clientes. 
Reduzir os impactos ambientais negativos e potencia-
lizar os sociais positivos nas comunidades de entorno, 
atender às metas dos investidores e manter um clima 
favorável, um excelente lugar para trabalhar, são outras 
formas de a empresa colocar o conceito de sustentabili-

A CMPC – Celulose 
Riograndense investe 
em monitoramentos 
da biodiversidade 
que permitem melhor 
compreensão das 
interações plantios-meio 
e, consequentemente, 
planejamento de operações 
para potencializar os 
impactos positivos e 
controlar os negativos
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Cenibra é conquistada com 
iniciativas permanentes 
que possibilitam o 
desenvolvimento integral 
das comunidades, além 
de consolidar a posição 
da empresa no mercado 
mundial
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dade, conforme esclarece Leandro Alexis Farina, gerente 
de Qualidade e Meio Ambiente da empresa.

A International Paper tem a missão de melhorar a 
vida das pessoas, o planeta e a performance da empre-
sa, transformando recursos renováveis em produtos dos 
quais as pessoas dependam diariamente. No último ano, 
contextualiza Gláucia Faria, gerente de Responsabilida-
de Social e Sustentabilidade da companhia, foi desen-
volvido o novo Jeito IP, que se sustenta em cinco pilares: 
Performance, Pessoas, Planeta, Produtos e Florestas. “É 
a estratégia que adotamos para seguir nossa visão de 
estar entre as empresas mais bem-sucedidas, susten-
táveis e responsáveis do mundo”, pontua ela. “Esses 
pilares baseiam nossos esforços para fomentar o enga-
jamento de nossos profissionais, fortalecer a reputação 
da IP e atrair a nova geração de talentos, transforman-
do nosso compromisso com a sustentabilidade de ‘algo 
que fazemos’ (produtos e serviços) para o ‘modo como 
atuamos’. Assim, buscamos nos tornar relevantes pelos 
próximos 100 anos”, salienta.

A Suzano Papel e Celulose entende a sustentabilidade 
como um tema transversal, que permeia a companhia 
em todas as suas áreas e operações e se solidifica em 
forma de alicerce fundamental para a perenidade do ne-
gócio. “Por ser uma empresa de base florestal, a Suzano 
tem entre seus principais patrimônios o aproveitamento 
sustentável da terra e da água, que, se bem geridos, via-
bilizam a sustentação de toda a nossa cadeia”, define 
Alexandre Di Ciero, gerente executivo de Gestão da Sus-
tentabilidade da companhia. 

Di Ciero destaca que a Suzano é hoje uma empresa 
ainda mais consciente sobre seu papel na construção 
de um futuro melhor e disposta a ouvir todos os seus 
stakeholders, incluindo, por exemplo, as comunidades 
de convivência, os fornecedores e os clientes. “Acredita-
mos que o conceito de sustentabilidade, como um tema 
transversal, também deve se estender às nossas relações 

com todos esses públicos, além de ajudar a sustentar os 
nossos três pilares estratégicos (Competitividade Estru-
tural, Negócios Adjacentes e Redesenho da Indústria) a 
partir da geração de valor compartilhado. Apesar de to-
dos os resultados já alcançados, podemos ir além e, por 
temos como meta nos tornarmos referência em gestão 
da sustentabilidade, solidificamos, a cada dia, um mo-
delo robusto de governança e permeamos a cultura do 
desenvolvimento sustentável interna e externamente.”

Na Klabin, a sustentabilidade tem profundo signifi-
cado: “É o alicerce da gestão dos negócios e um com-
promisso de longo prazo com acionistas, clientes, cola-
boradores, fornecedores e comunidades no entorno de 
nossas operações”, define Carime Kanbour, gerente de 
Gestão de Sustentabilidade e Comunicação da empre-
sa. “Das florestas às embalagens, existe um modelo de 
autossuficiência, respeito ao meio ambiente e estímulo 
ao desenvolvimento de todos os stakeholders que inte-
gram a cadeia produtiva. O cuidado não se dá apenas 
com a água, o solo e nossas florestas, mas com todos os 
recursos que nos cercam”, frisa. Carime ainda pontua: 
“Consideramos sustentabilidade como criação contí-
nua de valor, que privilegia o equilíbrio entre as esferas 
econômica, social e ambiental. Somos uma empresa 
de base florestal diferenciada e de gestão responsável, 
comprometida com a biodiversidade”. 

Carime ressalta que a Klabin adota uma política de 
sustentabilidade pautada em princípios como: buscar 
a qualidade competitiva, visando à melhoria sustenta-
da dos seus resultados; garantir a valorização da base 
florestal a partir de sua transformação em produtos 
sustentáveis e competitivos; assegurar o suprimento 
de madeira plantada para suas unidades industriais de 
forma sustentada, sem agredir os ecossistemas naturais 
associados; praticar e promover a reciclagem de fibras 
celulósicas em sua cadeia produtiva; evitar e prevenir a 
poluição pela redução dos impactos ambientais relacio-

A Eldorado adota os 
melhores processos e 
tecnologias, desde o viveiro 
de mudas até a entrega 
da celulose aos clientes, 
passando por silvicultura, 
colheita, transporte e 
fabricação da celulose
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nados a efluentes hídricos, resíduos sólidos e emissões 
atmosféricas; aplicar as mais eficientes e atuais tecnolo-
gias e soluções de engenharia na implantação de novos 
projetos e empreendimentos; promover uma cultura de 
disseminação da ética e desenvolver as melhores práti-
cas de governança corporativa; atender à legislação e 
às normas aplicáveis ao produto, ao meio ambiente, à 
saúde e à segurança; garantir que as operações da com-
panhia busquem constantemente a redução das emis-
sões de GEE, entre outros. “Também promovemos en-
gajamento e desenvolvimento de nossos colaboradores 
e comunidades onde exercemos operações, visando a 
resultados crescentes e sustentáveis para toda a cadeia 
de valor, de forma integrada. Mantemos ainda como 
principais órgãos de governança a Assembleia Geral de 
Acionistas, o Conselho de Administração, o Conselho 
Fiscal e a Diretoria, órgãos que atuam em sinergia para 
alcançar resultados econômicos, financeiros, sociais e 
ambientais”, adiciona Carime. 

Incrementos que levam 
a ações sustentáveis

Para colocar a sustentabilidade em prática, os players 
da indústria de celulose e papel dedicam esforços e 
investimentos a frentes distintas. Os investimentos da 
Cenibra, em 2016, totalizaram R$ 389 milhões, sendo os 
objetivos primordiais do montante a redução da estru-
tura dos custos e o aprimoramento dos processos ope-
racionais, em sinergia com os investimentos em meio 
ambiente, social e segurança. A companhia ainda firmou 
parcerias com prefeituras dos municípios onde atua e 
investiu R$ 716 mil em infraestrutura – recursos dire-

cionados a obras de melhoria em estradas e acessos. 
Outros R$ 9 milhões foram destinados a infraestrutura 
logística (estradas externas). No caso dos investimentos, 
os voltados à proteção ambiental somaram R$ 30,1 mi-
lhões, e os destinados a programas de geração de renda, 
promoção social e educação totalizaram R$ 5,8 milhões. 
“Esses investimentos contribuem de forma efetiva para 
que o fluxo socioeconômico e a interação das comuni-
dades com os centros urbanos aconteçam de forma con-
tínua”, frisa Doi, diretor presidente da empresa.

Como uma organização com sistemas integrados 
(floresta e fábrica), a Cenibra desenvolve uma série de 
ações para monitorar parâmetros ambientais que sirvam 
como indicadores para avaliação e acompanhamento 
das atividades operacionais e cumprimento das legis-
lações pertinentes.  Programas de monitoramento de 
água, solo, fauna e flora são desenvolvidos em parceria 
com universidades e empresas especializadas, informa 
Doi. Os resultados desses monitoramentos são consi-
derados no planejamento das atividades operacionais, 
bem como na definição de estratégias de conservação e 
proteção do patrimônio natural da empresa, composto 
por mais de 103 mil hectares de matas nativas. 

No âmbito social, em busca da Gestão Integrada de 
Território, o Instituto Cenibra desenvolve projetos que 
acarretam a efetiva melhoria na qualidade de vida. “Um 
ponto essencial a ser destacado: damos sempre priori-
dade às ações que de fato contribuam para as trans-
formações sociais em detrimento das iniciativas mera-
mente filantrópicas”, pontua o diretor presidente da 
Cenibra. Além dos impostos que recolhe e dos empregos 
que gera, a companhia desenvolve inúmeros programas 

Com a proposta de 
compartilhar valor social, 
econômico e ambiental a 
partir das riquezas geradas 
pela floresta plantada, a 
Fibria vem consolidando 
sua estratégia de 
crescimento, diferenciação 
e diversificação
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com o intuito de elevar os níveis de qualidade de vida 
das populações vizinhas. “São mais de 30 projetos so-
cioambientais que contemplam as áreas de educação, 
meio ambiente, inclusão digital, geração de renda, res-
gate cultural, lazer e cidadania”, informa Doi.

O diretor presidente da Cenibra informa ainda que a 
companhia faz a gestão de sua estratégia utilizando os 
conceitos de Gerenciamento Pelas Diretrizes (GPD) e o 
de Gerenciamento Pela  Rotina (GPR), que priorizam a 
evolução dos resultados e se apoiam em ferramentas de 
avaliação de desempenho. Em 2016, percebendo a ne-
cessidade de ampliar a inclusão de aspectos de susten-
tabilidade nos processos, a empresa desenvolveu uma 
metodologia para estimular a integração dos temas eco-
nômico, social, ambiental e de governança nas estraté-
gias de negócio da empresa. “A metodologia contempla 
a criação do Índice de Sustentabilidade Cenibra (ISC) e 
seu desdobramento em quatro dimensões de sustenta-
bilidade: econômica, social, ambiental e institucional às 
quais foram agregados indicadores cujos pesos e resul-
tados formam o ISC”, detalha ele.

Outro ponto de destaque refere-se à inclusão de estí-
mulos (estágios) para que a atuação dos processos não 
se limite às fronteiras da empresa e ao cumprimento de 
leis e regulamentos,  mas busque também a sustenta-
bilidade junto à sua cadeia  produtiva e nas melhores 
práticas de mercado. “A ferramenta servirá  também 
de apoio na avaliação e na mensuração do desempe-
nho dos processos e na definição e implementação de 
metas futuras mais sustentáveis”, completa Doi, comen-
tando que a Cenibra ainda promove a gestão integrada 
da qualidade, do meio ambiente, da segurança e da saú-
de ocupacional por meio do Sistema Integrado de Ges-
tão (SIG) – avaliado por auditorias  internas realizadas 
por empregados voluntários selecionados e capacitados 
pela equipe de Gestão e Suporte de consultoria externa.

Ao longo de sua atuação, a Cenibra também tem bus-
cado a otimização do processo de produção de celulose 
por meio da implantação de projetos ambientais e ino-
vações tecnológicas. A cada ano, por exemplo, a capta-
ção de água para a operação dos processos produtivos 
vem sendo reduzida por meio das próprias otimizações 
ou de investimentos para a modernização dos processos 
existentes. Como exemplo mais recente da prática de me-
lhoria contínua em relação ao aporte hídrico, vale citar 
o novo branqueamento em fase de construção. “Atual-
mente, 95% da água captada e utilizada no processo de 
fabricação da celulose retorna ao Rio Doce, após passar 
pela Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da empre-
sa, com todos os parâmetros de qualidade exigidos pela 
legislação plenamente atendidos”, sublinha Doi.

Ainda dando enfoque aos principais projetos reali-
zados no último ano, Doi cita  investimentos na produ-
ção de madeira; modernização da frota de máquinas, 
dos implementos florestais e dos processos do pátio 
de madeira; sistema de tratamento de lodo da Estação 
de Tratamento de Água (ETA) e sistemas de coleta e 
incineração de gases. No âmbito florestal, os projetos 
encabeçados ao longo de 2016 incluem estudos para 
melhoramento genético; desenvolvimento de técnicas 
de manejo florestal; modernização florestal (elemetria, 
subsolação e adubação) e  avaliação da eficiência de 
branqueamento de polpa celulósica kraft de eucalipto, 
além de vários testes: eficiência do sistema de limpeza 
de cascas contaminadas,  branqueamento laboratorial 
para a substituição de difusores por prensas e para o de-
saguamento do lodo na prensa do decantador primário.

A CMPC – Celulose Riograndense investiu, nos últimos 
três anos, cerca de US$ 600 milhões em aspectos ambien-
tais relacionados às atividades fabris, incluindo o recente 
projeto de expansão e as melhorias decorrentes da ope-
ração. No tocante florestal, além dos quase R$ 7 milhões 
destinados à recuperação de áreas de vegetação nativa, 
houve aporte de aproximadamente R$ 1 milhão para o 
monitoramento de recursos hídricos e biodiversidade.

Entre os incrementos e melhorias feitos no parque 
fabril, Zimmer cita projetos com o objetivo de atender à 
fábrica originando o mínimo impacto possível e buscan-
do atender aos melhores referenciais BAT (Best Available 
Technology), definidos pela Comunidade Europeia; reúso 
e reciclagem de água; otimização da geração de energia 
para ser superavitário (exportador); adequação dos sis-

Entre as iniciativas da 
Veracel, Medeiros cita 
o apoio a projetos de 
agricultura familiar e uso 
múltiplo da floresta, que 
contribuem para gerar 
emprego e renda nas 
comunidades da área de 
influência da empresa
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temas de controle de emissão atendendo aos padrões de 
emissão mais rigorosos do País; estação de tratamento 
de efluentes até o nível terciário, com resultados de qua-
lidade dos efluentes tratados entre os benchmarking in-
ternacionais; sistemas de tratamento de resíduos sólidos 
para a geração de produtos com índice de reciclagem 
acima de 99%; implantação de ações para mitigação 
de ruídos muito abaixo dos padrões legais, visando ao 
conforto acústico da comunidade; amplo e contínuo sis-
tema de monitoramento dos impactos da empresa sobre 
ar e água, e sistema de controle e tratamento de gases 
de odor (NCG na sigla em inglês para Non Condensable 
Gas) com cinco níveis de backup e alta redundância para 
as duas linhas de produção, com capacidade de opera-
ção independente das utilidades da fábrica. 

Em relação aos projetos florestais, Maurem Lima 
Alves, coordenadora Ambiental da CMPC – Celulose 
Riograndense, destaca o investimento em monitora-
mentos da biodiversidade, que permitem uma melhor 
compreensão das interações entre plantios e meio e, 
consequentemente, o planejamento de operações capa-
zes de potencializar impactos positivos e controlar os 
negativos. “Outro ponto é o empenho para escutar as 
comunidades e direcionar os esforços para controle dos 
impactos operacionais que afetam a vida das pessoas, 
como o controle de poeira nas estradas onde ocorre o 
transporte da madeira”, dá mais um exemplo.

A Eldorado faz investimentos constantes em busca da 
manutenção da excelência de suas operações, sempre 
mantendo a visão de sustentabilidade de seu negócio 
no longo prazo. Entre os desenvolvimentos contínuos, 
de Paula, coordenador de Sustentabilidade da empresa, 

destaca o Projeto Salvador, aplicado no transporte de ma-
deira para otimizar o consumo de combustível e, com isso, 
reduzir de emissões de GEE para a atmosfera, com manu-
tenção da produtividade e rendimento dos equipamen-
tos. “Considerado o maior projeto de redução de CO

2 do 
Brasil no segmento de transporte rodoviário de madeira, 
a companhia trabalha em parceria com a Pointer Cielo 
do Brasil, empresa de Tecnologia da Informação e gestão 
de frotas, para implantar nos caminhões um dispositivo 
que auxilia na dirigibilidade dentro dos padrões recomen-
dados pelos fabricantes. Com essa solução, de mais de 
70 diferentes combinações de parâmetros, a operação 
logística segue padronizada e otimizada, melhorando o 
consumo de combustível por quilômetro rodado e, con-
sequentemente, reduzindo as emissões de GEE”, detalha 
ele, informando que, em agosto último, a Eldorado atingiu 
a marca de 22% das reduções de gases emitidos.

Outro destaque na Eldorado fica por conta do Projeto 
de Lavagem de Toras. “Depois da realização de melho-
rias no processo produtivo durante a última parada, a El-
dorado conseguiu economizar 200 m³ de água limpa por 
hora. A companhia passou a utilizar a água de lavagem 
de filtros da Estação de Tratamento de Água de Caldeira 
(ETAC) na bacia da torre de resfriamento de utilidades. 
onde antes era usada água industrial para reposição das 
perdas, e paralelamente passou a tratar menos efluen-
tes. Dessa forma, mesmo com o aumento da produção 
de celulose, o consumo de água diminuiu de 27,32 para 
25,02 m³/tsa”, esclarece de Paula. Com capacidade pro-
dutiva de 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano, 
a empresa deixará de consumir, aproximadamente, 25 
dias de água por ano a partir desta iniciativa.

A Klabin desenvolve 
um intenso trabalho 
para preservar a 
biodiversidade de 
suas florestas, com 
a identificação de 
espécies de fauna 
e flora, inclusive as 
consideradas raras ou 
em extinção
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Com o projeto Produção Agroecológica Integrada e 
Sustentável (Pais), implantado em 2013, a Eldorado apoia 
o programa do Sebrae que beneficia 45 famílias de assen-
tamentos próximos da fábrica de Três Lagoas-MS, com o 
repasse de equipamentos que garantem a produção nos 
lotes, como caixas d’água e sistemas de irrigação, além 
de instrumentos de manejo de plantio. “O País promove 
a agricultura familiar orgânica em pequenas áreas como 
uma alternativa de trabalho e renda que reúne técnicas 
de simples difusão, baixo custo e grande retorno, além 
de ser sustentável. Em 2016, os pequenos agricultores 
passaram a fornecer para os restaurantes e as cozinhas 
industriais da Eldorado. De março do ano passado a agos-
to de 2017, a empresa já comprou aproximadamente 36 
toneladas de produtos, entre verduras e legumes”, revela 
o coordenador de Sustentabilidade da empresa.

O Projeto Índice de Práticas Ambientais (IPA), também 
da Eldorado, foi implantado em 2014 com o intuito de 
monitorar e controlar diariamente os parâmetros am-
bientais legisláveis para efluentes líquidos e emissões 
atmosféricas do processo de produção de celulose. De 
acordo com de Paula, o objetivo inicial foi o cumprimento 
legal do limite desses parâmetros. Desde então, devido à 
alta eficiência operacional e à disponibilidade da fábrica, 
foi possível buscar, ano após ano, uma redução arrojada 
dessa meta. “Em 2017, já operamos com uma meta de 
68% de atingimento médio, valor que fica 32% abaixo 
dos limites legais legisláveis, o que demonstra a susten-
tabilidade e a perenidade de nosso negócio”, salienta ele.

Um dos avanços mais expressivos ocorreu na ETE. Por 
meio de iniciativas de controles, a Eldorado equilibra a 
vazão do efluente bruto de entrada. “Caso o efluente 
bruto entre com concentrações mais elevadas, a vazão 
é restringida para não gerar picos de carga que afetem 
o equilíbrio biológico do sistema”, explica de Paula. A 
Eldorado ainda possui uma unidade de tratamento de 
efluentes específica que aumenta o tempo de detenção 
hidráulica na etapa do tratamento biológico, fator que 
melhora o desempenho da remoção da carga orgânica.

A Eldorado Brasil também ampliou recentemente a 
geração de energia limpa. Após a instalação de um novo 
sistema na caldeira de recuperação, a empresa passou a 
processar 100% do metanol, excluindo o uso do forno de 
cal. Dessa forma, além de gerar mais vapor, esclarece de 
Paula, também é possível recuperar o enxofre, que acaba 
sendo reaproveitado na linha produtiva. “No processo de 
geração de energia de biomassa, ainda é usada a casca 
da madeira que sobra nas toras de eucalipto, levada para 
a caldeira de força e que também contribui para a gera-
ção de energia verde”, completa ele sobre o incremento.

Com uma proposta de compartilhar valor social, eco-

nômico e ambiental a partir das riquezas geradas pela 
floresta plantada, a Fibria vem consolidando sua estra-
tégia de crescimento, diferenciação e diversificação. Em 
2016, a empresa direcionou R$ 72 milhões a inovação. 
Entre as prioridades de pesquisa, destaca-se o desenvol-
vimento do melhoramento genético clássico do eucalip-
to e de tecnologias de manejo das florestas plantadas e 
dos recursos naturais – processos que proporcionam o 
aumento da produtividade florestal e contribuem com a 
mitigação de riscos e perdas associados a doenças, pra-
gas e mudanças do clima. Além disso, a melhoria contí-
nua da madeira dos clones ajuda a elevar a qualidade 
da celulose.

Cinque reforça que a companhia investe continua-
mente em programas de ecoeficiência para atender às 
suas metas de longo prazo, definidas para a redução 
tanto da captação de água industrial (m³/tsa) quanto 
dos resíduos sólidos em aterro (kg/tsa). No primeiro 
caso, a empresa destaca-se pelo conceito de reservató-
rio sustentável de água, ou seja, o consumo resulta da 
diferença entre os volumes de água captada e de efluen-
tes tratados e devolvidos em condições adequadas ao 
meio ambiente. “Temos a meta de chegar, até 2025, a 
um valor abaixo de 27 m³ de água captada por tonelada 
de celulose produzida. As referências atuais indicam que 
as melhores práticas giram em torno de 30 a 50 m³ por 
tonelada produzida”, revela ele. A estratégia para atin-
gir tal meta consiste em identificar oportunidades de 
melhoria em cada etapa do processo fabril, otimizando 
não só o uso de água como também sua recuperação. 

“Investimos pouco mais 
de R$ 400 mil e teremos 
retorno médio de R$ 1,2 
milhão por ano, reduzindo 
cargas para efluentes e 
químicos no processo 
e, portanto, otimizando 
o resultado de nosso 
negócio”, informa StefaniniDI
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A produção de energia é outro ponto de destaque 
para a Fibria. Sinônimo de competitividade e de autos-
suficiência no setor florestal, o insumo tornou-se recei-
ta para a empresa. O Comitê de Eficiência Energética, 
especialmente dedicado ao assunto, é responsável por 
uma carteira de investimentos em projetos de ganho de 
eficiência energética e também pela troca de aprendiza-
dos e das melhores práticas entre as unidades. A Linha 1 
de Três Lagoas, por exemplo, já realiza a queima do lodo 
biológico em sua caldeira de biomassa. Esse é um pro-
cesso inovador, no qual são misturados lodo e biomassa 
em uma proporção máxima de 40% e 60% respectiva-
mente, o que permite uma ótima queima.

O gerente geral de Meio Ambiente Industrial da Fi-
bria ressalta que a área de Recuperação & Utilidades é 
composta por equipamentos de produção (caldeira de 
biomassa, caldeira de recuperação, forno de cal) que, 
em paralelo, atuam em controle ambiental. “São gran-
des avanços conquistados nos últimos 30 anos. Esses 
equipamentos de processo são capazes de controlar a 
emissão de odor e a geração de resíduos, entre outros 
fatores”, cita. Outro exemplo, diz Cinque, vem da área 
de branqueamento. “Atualmente, usamos sequências 
muito menos impactantes ao meio ambiente, como 
dióxido de cloro, ozônio e peróxido de hidrogênio, que 
também contribuíram e avançaram muito na questão 
ambiental”, adiciona.

Em 2016, a Veracel gerou R$ 108,1 milhões em tributos 
totais, sendo R$ 15,1 milhões destinados aos municípios 
de atuação. A empresa direcionou ainda R$ 2,1 milhões a 
doações para 16 cidades e 25 comunidades. Outros R$ 39,1 
milhões foram dedicados a projetos de infraestrutura (es-
tradas para projetos próprios e atendimento a demandas 
de terceiros), ficando R$ 6 milhões para projetos sociais. 

As iniciativas e os projetos promovidos pela empre-
sa têm entre seus orientadores a contribuição para o 

fortalecimento do capital social e, sempre que possível, 
a ampliação da escala dos investimentos por meio da 
associação com políticas públicas focadas na transfor-
mação social. As ações, desenvolvidas proativamente 
ou em atendimento às demandas da comunidade, são 
alinhadas aos objetivos estratégicos da Agenda de Sus-
tentabilidade, que prioriza pautas de saúde, educação 
e cultura tradicional, geração de renda e meio ambien-
te. Já os investimentos em infraestrutura contemplam 
obras nas estradas, tanto para atendimento à logística 
das operações florestais (construção ou manutenção de 
estradas na área da Veracel e de produtores rurais do 
Programa Produtor Florestal) quanto para atendimento 
das demandas da comunidade (melhorias, recuperações 
asfálticas e manutenções em geral das estradas públicas 
da área de influência da empresa).

Entre as iniciativas, Medeiros, diretor industrial da Ve-
racel, destaca o apoio a projetos de agricultura familiar 
e de uso múltiplo da floresta, que contribuem para a ge-
ração de emprego e renda nas comunidades da área de 
influência da empresa. Os projetos resultam de acordos 
e articulações institucionais público-privadas para am-
pliar a abrangência e potencializar os benefícios sociais 
no território, nas frentes de agricultura familiar e apoio 
à apicultura. Desde 2015, por exemplo, uma parceria en-
tre a Veracel, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura 
Cacaueira (Ceplac) e associações de apicultores de Eu-
nápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim e Belmonte (BA) 
desenvolve o projeto Abelha-Rainha, que contempla a 
reprodução em laboratório e distribuição de abelhas-rai-
nhas de alto desempenho para apicultores. A iniciativa 
busca ampliar a produção de mel em toda a região, que 
já recebe impulso por meio de um convênio de coope-
ração entre a Veracel e sete associações de apicultores, 
beneficiando 136 produtores da agricultura familiar por 
meio da disponibilização de pastos apícolas em florestas 
plantadas de eucalipto.

O parque fabril da Veracel também recebe investi-
mentos em prol de uma atuação sustentável.

Conforme aponta Medeiros, mesmo passados 13 
anos de seu start-up, a linha produtiva é referência em 
qualidade. “Quase a totalidade (99,8%) de nossa produ-
ção apresenta qualidade prime. Também temos o menor 
custo de químicos por tonelada de celulose produzida, 
em comparação às referências de mercado – aspectos 
que são apenas alguns exemplos da otimização e da 
performance diferenciada da Veracel. Além da tecnolo-
gia de ponta, temos um processo muito estável.”

Outro diferencial das práticas da Veracel diz respeito 
ao consumo de água. Medeiros informa que o projeto 
contempla consistência na oferta de água, garantindo, 

“A Celulose Irani busca 
soluções inovadoras e 
economicamente viáveis 
para minimizar seus 
impactos socioambientais”, 
ressalta Farina
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pelo menos, uma semana de abastecimento em caso de 
eventuais interrupções do rio. “Com isso, conseguimos 
otimizar o consumo e ficar abaixo do patamar de refe-
rência do mercado em termos do volume de água por 
tonelada de celulose, que hoje gira em torno de 25 m³/
tsa”, comenta. Para chegar a esse nível, Medeiros conta 
que a empresa investiu em fechamento de circuitos e 
gestão. “Nossa gestão é bastante rígida nesse aspecto. 
Trabalhamos com o objetivo de reduzir de 5% a 10% do 
consumo verificado no ano anterior em cada etapa do 
processo”, contextualiza.

Há 40 anos desenvolvendo e apoiando iniciativas a 
favor da comunidade de Lençóis Paulista-SP e região, o 
Grupo Lwart, do qual a Lwarcel Celulose faz parte, em 
2016 destinou aproximadamente R$ 2,7 milhões para 
patrocínios, projetos próprios e de incentivos fiscais vol-
tados a ações de educação, cultura, esporte e preser-
vação ambiental. Esse investimento envolveu iniciativas 
tanto próprias – como o Projeto Formação de Líderes e 
o Programa de Voluntariado –, quanto culturais, esporti-
vas e sociais, realizadas via projetos de incentivos fiscais 
ou coordenadas por instituições públicas ou filantrópi-
cas da região de Lençóis Paulista.

Com o projeto Formação de Líderes, a empresa cria 
oportunidades para jovens com perfil de liderança e 
lhes oferece condições de exercitar tal pendor de ma-
neira positiva. Mais de 300 jovens de 13 a 18 anos já se 
beneficiaram com o treinamento. Em 2017, a iniciativa 
continua, com mais uma edição, que se estenderá de 
março a dezembro contando com 30 participantes.

A partir das ações realizadas pelos jovens do Forma-
ção de Líderes, surgiram várias iniciativas, como Con-
gresso Juvenil, Profituro e Desafio Faça Acontecer, even-
tos de grande mobilização de jovens para incentivar a 

reflexão sobre suas vidas e da comunidade e ampliar a 
visão de mundo e de futuro.

Quanto aos incrementos no processo fabril que colo-
cam o conceito de sustentabilidade em prática, Stefanini 
revela que há diversas iniciativas em andamento. Em de-
zembro último, por exemplo, a Lwarcel fez otimizações 
na etapa de branqueamento, com modificações nos flu-
xos de água, químicos e vapor, resultando em uma redu-
ção de 10% a 15% no dióxido de cloro, o principal insu-
mo dessa etapa do processo. “Investimos pouco mais de 
R$ 400 mil e teremos retorno médio de R$ 1,2 milhão 
por ano, reduzindo cargas para efluentes e químicos no 
processo, de modo a, portanto, otimizar o resultado de 
nosso negócio”, informa o gerente industrial.

Outro investimento que vem trazendo ganhos signifi-
cativos iniciou-se pelo levantamento de todos os pontos 
da fábrica com potencial para redução de consumo de 
energia. “Desde 2012, a Lwarcel conta com a atuação 
da Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE), 
que se reúne mensalmente para propor melhorias rela-
cionadas ao consumo de energia”, conta Stefanini. 

Entre os trabalhos mais recentes alinhados a esse 
conceito está a troca do acionamento da bomba 
centrífuga vertical do digestor, que trabalhava fora da 
curva de desempenho indicada pelo fabricante, sobretu-
do em períodos de baixa produção. A solução apontada 
foi a substituição do soft starter original por um inversor 
de frequência com o recurso Economizer e alteração da 
estratégia de controle para que a bomba trabalhasse em 
seu ponto ideal. O projeto ocasionou uma economia de 
energia da ordem de 46%. “São exemplos assim que, 
numa fábrica estável e com maturidade como a nossa, 
geram ganhos com investimentos moderados”, subli-
nha Stefanini.

A IP pretende reduzir 
o consumo de energia 
e basear sua matriz 
energética cada vez mais 
em energias renováveis. 
Em 2016, a companhia 
conseguiu reduzir seu 
consumo de gás natural 
em 7%, e o consumo de 
diesel, em 63%
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Christiano Ometto, gerente de Qualidade e Meio Am-
biente da Lwarcel Celulose, adiciona que, quando uma 
fábrica se posiciona como benchmarking na captação de 
água e na geração de efluente (23 e 20 m³/tsa, respecti-
vamente), os desafios se relacionam à manutenção dos 
indicadores sem alteração da qualidade do produto, uma 
vez que o circuito de águas da fábrica já é muito fechado. 

Mais um exemplo dessa dedicação da Lwarcel Celulo-
se: o projeto de recuperação de areia para minimização 
de resíduos sólidos. A caldeira de leito fluidizado utiliza 
em seu processo 170 toneladas de areia com granulo-
metria padronizada para queima de biomassa. Por meio 
do sistema natural de purga da caldeira, 17 toneladas 
são descartadas diariamente, entre cinzas provenientes 
da queima da biomassa e areia com granulometria di-
ferente e/ou modificada. Devido a esse descarte, 12,5 
toneladas de areia nova e padronizada requerem repo-
sição (make up) diariamente, para que a caldeira possa 
manter sua qualidade de queima. A recuperação de 70% 
da areia (8,5 t/dia) descartada pelo sistema de purga da 
caldeira – proporcionando economia com custo da tone-
lada da areia, movimentação de caçambas Lwarcel até 
o pátio e daí até a fazenda, bem como a aplicação da 
areia na fazenda – destacava-se como o intuito do pro-
jeto, que contemplou a instalação de uma peneira clas-
sificatória de areia com desviador, dois transportadores 
vibratórios horizontais, dois elevadores – um vibratório 
e outro de canecas vertical, com acionamento e tubula-
ções de interligação. Hoje, o sistema está recuperando 
9,1 t/dia de areia, volume superior à meta estipulada. Os 

melhores resultados foram obtidos devido à adequação 
dos dimensionais das telas da peneira classificatória, 
dosando a areia de forma mais regular e alterando a 
frequência de purga da caldeira de leito fluidizado.

Por meio de sua política ambiental, a Celulose Irani 
tem atuação responsável em nível local, regional e glo-
bal, a partir da contínua busca por melhorias por um sis-
tema de gestão ambiental certificado pelas normas ISO 
14001, ISO 14064 e FSC no manejo florestal e na cadeia 
de custódia. “A empresa busca soluções inovadoras e 
economicamente viáveis para minimizar seus impactos 
socioambientais”, ressalta Farina, gerente de Qualidade e 
Meio Ambiente da empresa. Nos últimos três anos, foram 
investidos R$ 6,5 milhões (2016), R$ 5,2 milhões (2015) 
e R$ 4,1 milhões (2014) em projetos e ações ambientais. 

Na busca por melhoria contínua, a Celulose Irani vem 
conquistando resultados expressivos. O indicador de con-
sumo específico de energia, por exemplo, passou de 0,82 
MW/tonelada líquida em 2014, para 0,79 em 2016. O in-
dicador de consumo de água, que em 2014 apresentava 
resultado de 23,28 m³ por tonelada líquida, foi reduzido 
20,80 m3 por tonelada líquida em 2016. O indicador de 
remoção de GEE apresentou um total de saldo de remo-
ção e emissão de 381 mil toneladas em 2014, ao passo 
que, em 2016, com a redução das emissões e o aumento 
da remoção, apresentou um saldo de 521 mil toneladas.

Como a IP tem o compromisso de alinhar a estratégia 
do negócio com as necessidades do planeta, a empresa 
investe constantemente em melhorias para solucionar 
os problemas mais complexos da cadeia de valor, a fim 
de continuar promovendo a sustentabilidade dos bens 
naturais em longo prazo. Comprometida em contribuir 
com o desenvolvimento da comunidade local, a compa-
nhia mantém o Instituto International Paper (IIP), uma 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip) que há dez anos realiza ações socioambientais 
nas comunidades onde a empresa atua. No ano passa-
do, cita a gerente de Responsabilidade Social e Susten-
tabilidade da companhia, projetos do IIP beneficiaram 
diretamente mais de 28.500 pessoas, com um investi-
mento de R$ 1,2 milhão nas ações de responsabilidade 
social corporativa, abrangendo 63% das operações com 
programas que envolvem as comunidades locais.

Ainda elencando os compromissos que refletem o ali-
nhamento da IP entre a estratégia de seu negócio e as 
necessidades globais, Gláucia revela que, em 2010, foram 
definidas 12 metas voluntárias para melhorar o impacto 
ambiental da operação. “Com prazo para 2020, as metas 
abrangem eficiência energética, emissões atmosféricas, 
qualidade da água, certificação de fibra, e reciclagem, 
entre outros temas. Ao longo desse tempo, a IP está pes-

“A Suzano foi a 
primeira empresa no 
mercado brasileiro a 
emitir títulos verdes, 
importante ferramenta 
de financiamento para as 
companhias que prezam 
as práticas sustentáveis”, 
destaca Di Ciero
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quisando e investindo em novas tecnologias, processos e 
soluções para atingir e superar as metas estabelecidas”, 
contextualiza ela sobre o processo em andamento. 

Em 2013, exemplifica Gláucia, a IP concretizou um 
investimento de R$ 90 milhões em uma nova caldeira 
de biomassa na planta de Mogi Guaçu (SP). Com isso, a 
empresa reduziu 47% de suas emissões de GEE em com-
paração a 2010. De 2015 para 2016, a IP registrou redu-
ção de 4% na emissão total, sendo a unidade de Nova 
Campina (SP) a que apresentou maior redução, devido 
aos contínuos esforços para melhoria de equipamentos 
e uso mais intenso da biomassa como fonte de energia. 
“A unidade recebeu investimentos no economizador da 
caldeira para proporcionar uma queima mais limpa com 
menos combustível e, assim, diminuir a emissão de po-
luentes”, detalha a gerente de Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade. 

A IP também busca reduzir o consumo de energia e 
basear sua matriz energética cada vez mais em energias 
renováveis. Em 2016, a companhia conseguiu reduzir 
seu consumo de gás natural em 7%, e o de diesel, em 
63%. “A parcela de energia de origem renovável consu-
mida pela companhia é de 92%, distribuindo-se entre 
eletricidade, licor de cozimento, biomassa e vapor; os 
8% restantes constituem a parte de energia não reno-
vável, gerada a partir de óleo combustível, gás natural e 
diesel”, completa Gláucia.

Em relação às florestas, a IP mantém no Brasil mais 
de 960 hectares de Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPN) para a preservação de biodiversidade e 
conservação de matas nativas. “Em 2016, criamos a RPPN 
Paineira, reconhecida em novembro do mesmo ano pelo 
Estado de São Paulo, com mais de 83 espécies arbóreas e 
98 espécies de animais, entre aves e mamíferos. A criação 
da reserva se deu com o objetivo de reafirmar o compro-
misso com o meio ambiente e as futuras gerações. Para 
os próximos anos, continuaremos a contribuir com o Sis-
tema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), visan-
do à proteção da biodiversidade, do solo e dos recursos 
hídricos”, conta Gláucia. Vale destacar que as florestas 
da empresa colaboram com a mitigação das mudanças 
climáticas e do efeito estufa, já que cada hectare de eu-
calipto capta, segundo estudos, 51 toneladas de CO

2 por 
ano. “A meta de redução de emissões de GEEs para 2020 
é de 20% (até 2016, já chegou a 19%)”, revela Gláucia.

Ainda de acordo com a gerente de Responsabilida-
de Social e Sustentabilidade da IP, o compromisso com 
a sustentabilidade se reflete também no portfólio da 
empresa: as linhas de papéis para imprimir & escrever 
Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis 
Chambril são produzidas a partir de florestas 100% 

plantadas e renováveis. “Também realizamos a gestão 
do ciclo de uso e descarte dos recursos naturais, como 
a água. Após realizar o processo de fabricação, devol-
vemos aproximadamente 90% do volume captado de 
água para papel e 80% para embalagens, em forma de 
efluentes tratados.”

Para reduzir o consumo de água em diversos pontos do 
processo, como nas máquinas de papel para imprimir & 
escrever, a IP utiliza água em circuito fechado, o que eleva 
a reutilização e minimiza perdas. “Em 2016, a companhia 
reduziu o consumo em 3% em relação ao ano anterior. O 
reúso de água em algumas etapas do processo de lava-
gem de celulose diminuiu a alimentação de água bruta. 
A economia resultante do processo seria suficiente para 
abastecer uma cidade de 25 mil habitantes”, relata Gláu-
cia sobre os avanços mais recentes.

Além de projetos voltados à preservação do meio am-
biente e à qualidade de vida das comunidades, a Suzano 
participa de uma série de movimentos que sustentam a 
maneira como a companhia encara a sustentabilidade. 
“Fomos a primeira empresa no mercado brasileiro a emi-
tir títulos verdes, importante ferramenta de financiamento 
para as companhias que prezam as práticas sustentáveis. 
Somos, igualmente, uma das maiores mantenedoras de 
áreas destinadas a preservação do Brasil – aproximada-
mente 500 mil hectares nos biomas Mata Atlântica, Cer-
rado e Amazônia”, destaca Di Ciero, gerente executivo de 
Gestão da Sustentabilidade da companhia.

Ele reforça que, mais do que projetos, a visão de sus-
tentabilidade dentro da Suzano consiste em promover 
ações que proporcionem ganhos compartilhados. “Por 
conta disso, temos trabalhado através de conselhos co-
munitários, nos quais a Suzano é parte de um processo 
de diálogo focado na coletividade, por meio de ações 
definidas em conjunto e que visam ao desenvolvimento 
territorial. Apoiamos, por exemplo, projetos de agricul-
tura sustentável, apicultura e piscicultura, sempre de 
forma alinhada com comunidades locais.”

Na área ambiental, entre as muitas ações em an-
damento, ganha destaque o projeto Nascentes do Rio 
Mucuri, que tem por objetivo recuperar as principais 
nascentes desse importante recurso hídrico. “Saliento 
também o trabalho do Instituto Ecofuturo, entidade 
mantida pela Suzano Papel e Celulose responsável por 
importantes contribuições na preservação de áreas nati-
vas e no desenvolvimento da educação ambiental, além 
da manutenção de mais de 100 bibliotecas comunitárias 
espalhadas por todo o País”, adiciona Di Ciero.

Especificamente sobre processo fabril, neste ano 
foram concluídos os investimentos na construção de 
uma nova ETE na Unidade Mucuri, que possibilitará a 
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redução da carga orgânica no efluente final lançado no 
corpo hídrico, e na instalação, na mesma unidade, de um 
cristalizador, equipamento que contribuirá para a otimi-
zação do consumo de insumos químicos na produção. 
“Os ganhos com a aplicação de novas tecnologias não 
se restringem às operações fabris. Buscamos ganhos em 
todas as áreas da empresa”, pondera Di Ciero. “Destaco, 
por exemplo, importantes avanços na logística terrestre 
– tema importante devido às grandes distâncias percor-
ridas em território brasileiro. A Suzano foi responsável 
por desenvolver a produção de carretas mais leves e tão 
eficientes quanto os modelos anteriores, o que contri-
buiu para a redução no consumo de combustíveis e, con-
sequentemente, na emissão de CO2”, completa.

Nas comunidades onde está presente, a Klabin apoia 
e desenvolve programas de saúde, cultura, educação, 
esporte, lazer e meio ambiente, que receberam investi-
mentos de R$ 21,82 milhões em 2016, dos quais R$ 7,51 
milhões viabilizados com leis de incentivo (Ancine, Rou-
anet e Desporto). Carime destaca que a Klabin deu um 
passo importante ao inserir a atenção aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU) em seu planejamento de longo pra-
zo, incluindo metas e objetivos na estratégia de sustenta-
bilidade. Por meio dos ODS, a ONU estabelece prioridades 
e aspirações globais para serem cumpridas até 2030 com 
vista a contribuir para um mundo melhor do ponto de 
vista social, ambiental e econômico. “Trata-se de compro-
missos que demonstram também nossa coerência com 
iniciativas que endossamos, como a adesão voluntária ao 
Pacto Global da ONU, voltado para a criação de um am-
biente de negócios mais justo e inclusivo.”

Entre os principais projetos dessa política socioambien-
tal está o Projeto Puma, que é autossuficiente na geração 

de energia elétrica. Localizada em Ortigueira-PR, a uni-
dade fabril produz 270 MW de energia, sendo 120 MW 
utilizados pela Klabin e 150 MW – energia suficiente para 
abastecer uma cidade de 500 mil habitantes – disponibi-
lizados no sistema elétrico brasileiro.

Em relação à responsabilidade ambiental, a Klabin, 
para preservar a biodiversidade de suas florestas, desen-
volve um intenso trabalho, que abrange a identificação 
de espécies de fauna e flora – inclusive as considera-
das raras ou em extinção. O Parque Ecológico da Kla-
bin, localizado na Fazenda Monte Alegre, em Telêmaco 
Borba-PR, vale como exemplo disso. Criado na década 
de 1980, suas atividades promovem a conservação da 
biodiversidade, a reabilitação de animais, a preservação 
de espécies em extinção, o desenvolvimento de pesqui-
sas científicas e o apoio aos projetos de educação am-
biental. Além disso, as práticas ambientalmente corretas 
utilizadas pela empresa em seu manejo florestal, assim 
como o manejo adequado da paisagem, propiciam ex-
celente aproveitamento do potencial de produção das 
florestas e proteção dos recursos naturais.

A companhia também tem interferência direta e indi-
reta na dinâmica socioeconômica das comunidades ao 
promover incremento de renda a partir da distribuição 
de impostos nos municípios onde atua, desenvolver 
programas socioeducativos e socioambientais, gerar 
empregos diretos/indiretos e alterar a dinâmica local 
incentivando o empoderamento da comunidade. Desde 
2001, o Programa Caiubi já beneficiou mais de 245 mil 
alunos, 9 mil professores e 770 escolas do Paraná e de 
Santa Catarina. A iniciativa reúne especialistas com o 
objetivo de capacitar professores para disseminar con-
ceitos de consciência ecológica, além de contribuir para 
a formação de cidadãos mais críticos e cientes de suas 
responsabilidades para com o meio ambiente. A Klabin 
tem outro projeto expressivo: o Guardiões da Natureza, 
pioneiro na formação de agentes mirins ambientais. De-
senvolvido em parceria com a Polícia Militar Ambiental 
do Paraná, o projeto possibilita aos jovens treinamento 
teórico e prático sobre preservação da natureza, legisla-
ção ambiental, aspectos da fauna e flora locais, primei-
ros socorros, civismo, moral e ética.

Há mais de uma década, a Klabin realiza, em parceria 
com a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da 
Vida (Apremavi), o programa Matas Legais, que abrange 
produtores fomentados e independentes, orientando pro-
dutores florestais de Santa Catarina e do Paraná para o uso 
sustentável de suas terras e incentivando a recuperação dos 
remanescentes florestais nativos, a silvicultura com méto-
dos responsáveis, a agricultura orgânica, o ecoturismo e a 
conservação do patrimônio natural. Outro projeto voltado 
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para o incentivo da agricultura familiar, a permanência no 
campo e o empreendedorismo é o Planejando Proprieda-
des Sustentáveis, que busca auxiliar pequenos produtores 
rurais de Ortigueira e Imbaú-PR na realização do Cadastro 
Ambiental Rural e orientá-los no planejamento sustentável. 

Ao lado da sustentabilidade, a inovação é uma das 
bases do negócio da Klabin, a orientar a atuação pre-
sente e a visão de futuro da companhia. Por isso, há 
investimentos permanentes em inovações tecnológicas, 
de processo e de gestão, para a companhia se manter na 
vanguarda e na liderança de seu mercado de atuação e 
avançar na busca do modelo industrial sustentável. O 
Centro de Tecnologia integra o plano de investimento 
de três anos (de 2015 até este ano) da Klabin, com di-
recionamento de R$ 70 milhões para os processos de 
Pesquisa & Desevolvimento +Inovação (P&D+I). Além 
da melhoria de produtos, as pesquisas vão se concentrar 
em novas aplicações para o que a empresa já produz, 
na extração de produtos químicos de valor comercial da 
madeira e nos subprodutos gerados no próprio processo 
de produção de papel e celulose, seguindo o conceito 
de biorrefinaria. A ideia é aproveitar todo o potencial da 
matéria-prima utilizada pela empresa e identificar novas 
possibilidades de negócio.

Júlio Nogueira, gerente de Meio Ambiente da Klabin, 
lembra que o sistema de gestão ambiental da empresa 
tem certificado ISO 14001 e está amparado pela Visão e 
Política de Sustentabilidade, o que expressa o compro-
misso com a conservação dos recursos naturais, redução 
constante do uso de recursos não renováveis e controle/
mitigação de impactos ambientais.

Um dos exemplos de investimentos neste âmbito é o 
uso racional e sem desperdício da água, grande desafio 
para as operações industriais. “O tema, de extrema rele-
vância para a Klabin, reafirma o compromisso da empre-
sa com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel, de ‘assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todos’”, diz Nogueira. Em 
2016, a Klabin consumiu 92.685.263 m³ de água, sendo 
mais de 99% provenientes de fontes de água superfi-
ciais. Por respeitar as outorgas estabelecidas, a Klabin 
não afeta significativamente nenhuma fonte hídrica da 
qual retira água. Em relação a 2015, houve aumento de 
49,5% no consumo devido ao início das operações da 
Unidade Puma e de um maior consumo nas unidades 
de papéis, tendo-se em vista o aumento de produção 
nessas unidades. “Várias ações são implementadas e 
mantidas na contínua busca da redução do consumo de 
água em todas as nossas atividades, podendo-se des-
tacar o uso consciente e reúso de água onde é possível 
tecnicamente, fechamento de circuitos totais e parciais e 

atualização tecnológica em nossos processos”, contex-
tualiza o gerente de Meio Ambiente. 

A fábrica localizada de Telêmaco Borba é mais um 
exemplo citado por Nogueira. “Podemos evidenciar a 
evolução do indicador, sendo que na década de 1980 
tínhamos um consumo específico de água na faixa de 
100 m³/t de papel e atualmente estamos na faixa de 40 
m³/t, dentro das melhores práticas ambientas mundiais 
no setor integrado de papel e celulose de fibra virgem.

Outra prática da Klabin está na eficiente gestão de 
efluentes. Todas as unidades da companhia atendem 
aos limites legais para descarte. Após passar pelas ETEs, 
os efluentes são despejados na rede de coleta do esgoto 
municipal ou em rios. Em 2016, a companhia descar-
tou 74.195.940,18 m³ de efluentes, valor superior ao de 
2015 e que reflete o início das operações da Unidade 
Puma. “A área de gestão de efluentes da Klabin é uma 
das que mais se sobressaíram nos últimos anos. Além 
de todas as unidades atenderem aos limites legais para 
descarte de efluentes, o sistema de emissão de efluentes 
da Unidade Puma está entre os mais modernos do mun-
do”, evidencia Nogueira. 

A inovação, revela ele, está na localização do emissá-
rio de efluente tratado. “Diferentemente do que ocorre 
usualmente na indústria, a água captada para a Unidade 
Puma é coletada do rio Tibagi a jusante do lançamento 
de efluentes, além do tratamento do efluente, que passa 
por uma terceira etapa (polimento final) para garantir 
padrões de emissões facilmente absorvíveis pelo corpo 
hídrico. Utilizamos menos água por tonelada produzida 
e, assim, geramos menor volume de efluente por tone-
lada de celulose e asseguramos melhor qualidade no 
retorno.” Depois de finalizado o tratamento, o efluente 
é devolvido ao rio cerca de 1.300 metros antes (montan-
te) do ponto de captação de água para a fábrica. Com 
isso, a Klabin reduz eficientemente o impacto ambiental 
relacionado a efluentes hídricos. O método exigiu enge-
nharia avançada, por adotar um complexo sistema de 
difusores que garantem completa dispersão dos efluen-
tes com o mínimo impacto na qualidade do rio.

Grande parte dos resíduos sólidos 
gerados ao longo do processo fabril é 
reaproveitada

A Lei n.º 12.305/10, que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), contém instrumentos im-
portantes para permitir o avanço necessário ao País no 
enfrentamento dos principais problemas ambientais, so-
ciais e econômicos decorrentes do manejo inadequado 
dos resíduos sólidos. Assim, determina a prevenção e a 
redução dos resíduos gerados, tendo como proposta a 
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prática sustentável de hábitos de consumo e um con-
junto de instrumentos para propiciar maior reciclagem, 
reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 
econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e des-
tinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo 
que não pode ser reciclado ou reutilizado).

As empresas do setor de árvores plantadas adotam 
como prática uma rigorosa gestão dos resíduos sólidos 
de suas atividades, visando reduzir a geração, assegurar 
a correta destinação e atender aos requisitos legais e 
de certificação relativos ao assunto. Conforme aponta 
o relatório anual mais recente da Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ), em 2016 o setor gerou 47,8 milhões de 
toneladas de resíduos sólidos, dos quais 33,7 milhões 
(70,5%) gerados pelas atividades florestais e 14,1 
milhões (29,5%) pelas industriais.

Na atividade florestal, 99,7% dos resíduos sólidos – 
principalmente cascas, galhos e folhas – são mantidos 
no campo para proteção e fertilização do solo. O res-
tante de 0,3% – entre óleos, graxas e embalagens de 
agroquímicos – é encaminhado de forma a atender aos 
critérios legais até sua destinação final.

Na indústria, 66% dos resíduos são destinados à 
geração de energia por meio da queima em caldeiras, 
que geram vapor e, eventualmente, energia elétrica 
para o processo produtivo, eliminando a utilização de 
combustível fóssil. Outros 25,5% dos resíduos, principal-
mente da produção de serrados (cavacos e serragem) e 
aparas de papel, são reutilizados como matéria-prima 
por outras empresas do setor. Resíduos como a lama 
de cal e a cinza das caldeiras representam 5% e são 
reutilizados, por exemplo, para produção de cimento e 
óleo combustível reciclado. Os demais resíduos (3,5%) 
seguem para aterros industriais, em conformidade com 
os critérios legais vigentes.

Em relação à recuperação de papel, o Brasil figura en-
tre os principais recicladores do mundo, segundo levan-
tamentos da IBÁ. Em 2016, estima-se que 4,8 milhões 
de toneladas retornaram ao processo produtivo, o que 
equivale a uma taxa de recuperação de 64% de todo o 
papel consumido passível de reciclagem.

Na Cenibra, a gestão de resíduos é um dos instru-
mentos que visam intermediar a relação entre produção 
sustentável e natureza, buscando políticas de redução, 
reciclagem, reutilização, tratamento e disposição fi-
nal  adequada para os materiais gerados a partir das 
atividades de todo o processo. Segundo Doi, a empresa 
baseia-se em controle, minimização, segregação, rastre-
abilidade, valoração e destinação apropriada, além de 
propiciar a geração de emprego e renda a partir de prá-
ticas de reciclagem. Em 2016 houve aumento da quan-
tidade de materiais enviados para o aterro industrial em 
relação aos anos anteriores. “Atribui-se tal fato à dispo-
sição final dos resíduos do sistema de desidratação do 
lodo gerado na estação de tratamento de água – siste-
ma implantado no ano passado que permitiu a recupe-
ração de uma fração de água anteriormente devolvida 
ao Rio Doce, diminuindo sobremaneira a demanda de 
água captada”, justifica o diretor presidente da com-
panhia. Também em 2016, informa ele, foi registrada 
a geração de 210 toneladas de resíduos perigosos, que 
foram transportados de diversas fontes, (principalmen-
te projetos florestais) para a célula de resíduos perigo-
sos. Por  outro lado, foram enviadas para coprocessa-
mento 204 toneladas de resíduos perigosos.

A Eldorado destaca-se como mais uma empresa que 
se antecipou à PNRS, uma vez que todas as operações 
e estratégias que tratam de reaproveitamento dos resí-
duos já estão em andamento. O coordenador de Susten-
tabilidade ressalta que os resíduos gerados no processo 
produtivo são caracterizados de acordo com a norma 
NBR 10.004 e, em seguida, dispostos em aterro indus-
trial. Atualmente, comenta de Paula, a Eldorado realiza 
alguns estudos e projetos para reduzir o envio de tais 
resíduos para aterros industriais: aplicação de subpro-
dutos, como lama de cal e cinza da caldeira de biomassa 
como corretivo de solo e suplementação de nutrientes; 
reaproveitamento energético na caldeira de força por 
queima do lodo biológico, resíduo orgânico proveniente 
da ETE, segregação dos materiais recicláveis para ven-
da, otimização do processo para redução de perda de fi-
bras e redução do volume de lodo biológico do processo.

A Fibria tem como meta de longo prazo reduzir em 
91% os resíduos sólidos dispostos em aterros indus-
triais próprios ou de terceiros até 2025. Para alcançá-la, 
informa Cinque, um conjunto de iniciativas vem sendo 
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desenhado e colocado em prática ano a ano, sempre 
com foco em gestão integrada de resíduos e aplicação 
do conceito de 4Rs (Repensar, Reduzir na fonte, Reciclar 
e Reusar). Desde 2013, a empresa utiliza a lama de cal, 
os dregs/grits da caustificação e a cinza de caldeira na 
produção de corretivo de acidez de solo. Em 2016, as 
três unidades fabris da companhia produziram, juntas, 
87 mil toneladas de corretivo, possibilitando uma eco-
nomia de aproximadamente R$ 11 milhões na compra 
de calcário para os plantios de eucalipto da empresa.

O projeto mais recente da Fibria voltado à redução de 
resíduos sólidos consiste na utilização de um equipamen-
to para a secagem do lodo biológico, resíduo gerado no 
tratamento de efluentes e também levado para aterros. 
Quando seco, 90% do lodo adquire condições de ser quei-
mado em caldeiras, gerando energia. Com investimento 
da ordem de R$ 18 milhões, o sistema está em implan-
tação na unidade de Jacareí-SP. Segundo as estimativas, 
anualmente a fábrica deixará de mandar para aterros 35 
mil toneladas de lodo. Na unidade de Três Lagoas, onde 
ocorre a mistura do lodo biológico com a biomassa em 
uma proporção tal que permite a queima na caldeira de 
leito fluidizado, cerca de 90% do lodo biológico gerado é 
reusado como combustível na caldeira auxiliar.

Atualmente, a Fibria registra 91% de reaproveitamento 
de resíduos industriais, incluindo cinzas, lama de cal, lodo 
primário e biológico, bem como sucatas do processo. Uma 
parte desse volume não é passível de destinação interna, 
mas pode ser doada ou comercializada como matéria-pri-
ma para indústrias de variados setores. Em 2016, a com-
panhia vendeu 886 mil toneladas de resíduos industriais 
por um total de R$ 4,2 milhões, evitando ainda o custo de 
R$ 31,8 milhões em utilização de aterros.

A Veracel também atende plenamente às exigências 
da PNRS. “Reciclamos mais de 95% de todos os resídu-
os sólidos gerados no processo fabril, por meio de uma 
empresa instalada dentro do nosso site responsável por 
transformá-los em fertilizantes orgânicos”, conta o dire-
tor industrial. Medeiros sublinha que, além de não gerar 
nenhum passivo ambiental externo, a prática adotada 
pela Veracel diferencia-se por despontar como a terceira 
fonte de receita da empresa, antecedida por celulose e 
energia. “Também é muito favorável para o relaciona-
mento com a comunidade, já que mais de mil pequenos 
agricultores da região comercializam esse resíduo da Ve-
racel”, adiciona ele. Os 5% dos resíduos que não podem 
ser reciclados e transformados em fertilizantes – como 
metais, lâmpadas e óleo – são destinados a um aterro 
dentro da própria empresa ou vendidos ao mercado, no 
caso de reciclagem de lâmpadas ou metais.

A Lwarcel Celulose segue o conceito de aterro zero na 

fábrica. “Já atendemos totalmente à PNRS, mas temos 
adotado práticas para racionalizar e até mesmo evitar a 
geração de resíduos”, afirma Ometto. Com a instalação 
da caldeira de biomassa, no final de 2009, a empresa 
vem fechando o processo cada vez mais, com o objetivo 
de zerar o resíduo florestal para fora da fábrica. “Anti-
gamente, os resíduos que vinham da floresta (cascas e 
lascas de madeira) eram enviados a um fornecedor, que 
ficava responsável pelo tratamento e picagem. Desde a 
instalação de um picador na fábrica exclusivo para este 
fim, a madeira que chega à fábrica é separada, lava-
da para remover a areia e picada no próprio parque”, 
detalha o gerente. “Hoje, o picador nos permite, numa 
operação única, evitar a geração de resíduo externo e 
aproveitá-lo, convertendo-o em vapor e consequente-
mente em energia elétrica em nossa caldeira de biomas-
sa”, completa Stefanini. 

Como mais um exemplo da dedicação da Lwarcel 
Celulose, vale citar o projeto de recuperação de areia 
para minimização de resíduos sólidos. A caldeira de lei-
to fluidizado utiliza em seu processo 170 toneladas de 
areia com granulometria padronizada para queima de 
biomassa. Pelo sistema natural de purga da caldeira, 
17 toneladas são descartadas diariamente, entre cinzas 
provenientes da queima da biomassa e areia com gra-
nulometria diferentes e/ou modificadas. Devido a esse 
descarte, 12,5 toneladas de areia nova e padronizada 
eram repostas (make up) diariamente para que a cal-
deira pudesse manter sua qualidade de queima. Depois 
da instalação de um sistema de recuperação de areia 
a partir da granulometria, a Lwarcel recupera 8,5 t/dia 
(ou 70% do make up). Esse projeto proporcionou muitos 
ganhos, não só com o insumo, mas ainda com a logística 
interna e externa de movimentação desse material.

De outros resíduos do processo fabril, como lodo bio-
lógico e dregs, a Lwarcel fabrica subprodutos destinados 
à floresta. “Temos um projeto de compostagem de resí-
duos em andamento, que visa a melhorar a qualidade 
desses subprodutos que vão para a floresta. A nossa 
meta é reduzir 50% do volume dos resíduos gerados 
atualmente”, revela Ometto. 

A Celulose Irani adota o conceito de economia cir-
cular, em que todo resíduo produzido deve ter explora-
do sua possibilidade de reúso como matéria-prima ou 
insumo em outro processo industrial dentro ou fora da 
empresa. Como exemplo, Farina cita alguns subprodu-
tos comercializados ao longo dos últimos anos: lixívia de 
sabão, carbonato de cálcio, cinza da caldeira e plástico 
da reciclagem das aparas de papelão. “Comercializamos 
por mês em torno de 300 toneladas de lixívia de sabão, 
utilizada por uma empresa usa como insumo para 
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produção de tail oil. Já o carbonato de cálcio e a cinza de caldeira de 
biomassa são comercializados com autorização do Ministério da Agri-
cultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). As cerca de 3.500 toneladas 
de carbonato produzidas mensalmente têm a função de atuar como cor-
retivo de pH de solo, enquanto as 2.500 toneladas de cinza produzidas 
a cada mês atuam como condicionante de solo, ambos em culturas de 
milho, soja e outras na região. As 100 toneladas de plástico reunidas 
por mês são comercializadas a empresas de reciclagem de plástico para 
diversas aplicações”, detalha o gerente de Qualidade e Meio Ambiente.

A International Paper, atenta às movimentações na legislação sobre 
resíduos sólidos, atua alinhada à IBÁ, visando estar de acordo com as 
práticas mais corretas e sustentáveis no mercado. “Somos signatários 
do acordo setorial que reúne empresas comprometidas com um plano 
de gestão de resíduos sólidos dentro do contexto da logística reversa e 
em atendimento à PNRS”, contextualiza Gláucia. 

Ainda de acordo com a gerente de Responsabilidade Social e Susten-
tabilidade da IP, a redução de resíduos está nas metas voluntárias da 
empresa. “Na IP Brasil, as cascas de eucalipto excedentes do processo 
de produção de celulose, junto com a cinza produzida na caldeira pela 
queima, com o lodo proveniente do processo de tratamento de efluente, 
que é rico em nutrientes, são tratadas nas fábricas para a geração de 
um composto orgânico utilizado na adubação das florestas da compa-
nhia, de maneira a garantir o aproveitamento dos nutrientes e fechar 
o processo: a empresa produz a matéria-prima, utiliza-a no processo 
industrial e trata seu resíduo para servir de insumo para as novas flo-
restas, em um ciclo sustentável. Além disso, alguns resíduos são vendi-
dos para reciclagem, enquanto outros seguem para aterros certificados, 
sendo os resíduos de origem orgânica submetidos à compostagem”, re-
lata, informando que, em 2016, a IP Brasil gerou aproximadamente 260 
toneladas de resíduos, dos quais 99,8% não perigosos. Na comparação 
com o ano anterior, houve redução de 22%. “A meta para 2020 é reduzir 
em 30% os resíduos de fabricação destinados aos aterros sanitários. Até 
2016, já chegamos a 11%”, sublinha.

Na CMPC – Celulose Riograndense, os resíduos sólidos industriais 
não perigosos são reciclados para comercialização de sucatas diversas, 
ao passo que aqueles com lodo da ETE, os alcalinos da caustificação, 
a serragem e a casca são tratados por lixiviação e compostagem para 
geração de produtos destinados à agricultura e jardinagem como fer-
tilizantes orgânicos e corretivos de solo (todos com registro no Mapa).

Quanto aos resíduos sólidos industriais perigosos, Zimmer diz que 
a empresa conduz todos para tratamento especializado, não havendo 
geração de passivos relativos a esses resíduos. “Para tanto, contamos 
com ampla estrutura de tratamento, responsável por levar o índice de 
reciclagem a taxas acima de 99%, a partir de uma grande inovação 
no projeto atual, que eliminou a geração de efluentes percolados, com 
operação Total Efluent Free (TEF)”, esclarece.

A gestão de resíduos na Klabin ganhou reforço em 2016, com a en-
trada em operação da Central de Processamento de Resíduos Sólidos 
na Unidade Puma, que atende também à Unidade Monte Alegre, em 
Telêmaco Borba. Resultado de um investimento de R$ 45 milhões, ocu-
pa uma área de 42 hectares e recicla 90% dos resíduos da operação 

da Unidade Puma, reduzindo custos operacionais de tratamento de re-
síduos, número de aterros e impactos ambientais. Os resíduos sólidos 
processados são reutilizados como fertilizantes e corretivos de solo. 
Além disso, o lodo primário recuperado e os rejeitos de fibras podem ser 
reincorporados ao processo de produção de papel, segundo Nogueira. 

Outra iniciativa para a gestão de resíduos consiste em treinamentos e 
palestras para conscientização dos colaboradores. A Klabin também faz 
parcerias com outras empresas em busca de novas soluções para a reu-
tilização de materiais, como madeira, que pode servir de combustível; 
plástico, encaminhado a cooperativas de reciclagem; e o lodo formado 
nas ETEs, que pode ser transformado em adubo orgânico”, completa o 
gerente de Meio Ambiente.

A visão dos stakeholders sobre a sustentabilida-
de praticada pela indústria de celulose e papel 

Apesar de já ser realidade o desejo de incorporar a sustentabilida-
de no core business, caracterizando uma intenção cada vez maior de 
inserir a sustentabilidade na estratégia, na gestão e na cultura das 
companhias e mudar a maneira de pensar e fazer negócios, o conceito 
de sustentabilidade ainda é interpretado de diferentes formas. “Cada 
pessoa entende o conceito de sustentabilidade de forma diversa – situ-
ação que ocorre tanto no ambiente produtivo quanto por parte dos con-
sumidores. Tal subjetividade manifesta-se não apenas na forma como 
a sustentabilidade é compreendida, mas, principalmente, no modo de 
colocá-la em prática”, esclarece Juliana Silva, gerente de Sustentabili-
dade Aplicada da Fundação Espaço ECO® (FEE®).

Diante da situação de um conceito ainda difuso e da constatação 
de que o setor de celulose e papel abrange um extenso conjunto de 
atores, a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), em 
parceria com a FEE®, tomou a iniciativa de realizar um diagnóstico com 
diversos stakeholders a fim de identificar a percepção geral a respeito 
do conceito de sustentabilidade, bem como do estágio das ações prati-
cadas pelo setor em 2017. Em outras palavras, o estudo teve por objeti-
vo verificar a percepção e o grau de maturidade da indústria de celulose 
e papel quanto à sustentabilidade. “A compreensão do conceito permite 
o fomento da adoção de práticas efetivamente sustentáveis”, justifica 
Juliana. Além disso, reforça a gerente de Sustentabilidade Aplicada da 
FEE®, um estudo como este auxilia na identificação de temas a serem 
priorizados em especial para ações futuras. “Os resultados ainda po-
dem apoiar e incentivar a discussão sobre a sustentabilidade do setor 
em seus diferentes elos da cadeia; ocasionar a troca de experiências; 
identificar desafios e oportunidades de melhoria; ressaltar os benefícios 
das práticas já adotadas e direcionar a atuação da ABTCP de forma 
mais assertiva.”

Para englobar os diversos segmentos que compõem direta e indireta-
mente essa indústria e chegar a resultados capazes de representar to-
dos os principais stakeholders, a ABTCP selecionou representantes dos 
segmentos de celulose e papel, fornecedores, clientes, governo, institu-
tos de pesquisa, universidades e associações para responder a questões 
relacionadas a um conjunto de 20 temas, cobrindo as vertentes econô-
mica, ambiental e social, conforme ilustrado na imagem.
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A visão dos porta-vozes do setor, conforme apontam os resultados 
do estudo, revela que a sustentabilidade está diretamente associada 
aos negócios – mais especifi camente à perenidade ou continuidade dos 
negócios, em contrapartida ao clássico discurso do conceito de “aten-
der às necessidades da geração atual sem comprometer a possibilidade 
de gerações futuras atenderem às suas necessidades”, defi nido no Re-
latório de Brundtland – ou Nosso Futuro Comum (ONU, 1987).

Ainda acerca do entendimento sobre sustentabilidade, foi pratica-
mente consenso entre os entrevistados que práticas sustentáveis po-
dem gerar valor, especialmente em termos de imagem e reputação das 
empresas para os consumidores. Como relevante feedback adicional, 
muitos entrevistados afi rmaram acreditar que a sustentabilidade já 
está deixando de ser um diferencial para se tornar uma questão de 
sobrevivência dos negócios.

Entre os temas abordados na pesquisa, a redução do consumo de 
água foi apontada como uma das conquistas do setor nos últimos anos, 
apesar de sistemas de ciclo fechado e reúso de água ainda serem metas 
em andamento por grande parte dos players da indústria de celulose e 
papel. No que se refere aos efl uentes, quase a totalidade das empresas 
atendem à legislação vigente. Em termos de emissões atmosféricas, o 
setor também se porta de maneira satisfatória. Particularmente no que 
diz respeito ao odor, a maioria dos entrevistados considera bem contro-
lado pelas fábricas mais modernas. A autossufi ciência de energia dos 
parques fabris de celulose (e, em alguns casos, a comercialização da 
eletricidade excedente) foi mais um avanço destacado no estudo. 

Nas atividades que ocorrem no campo, o manejo fl orestal foi mas-
sivamente elogiado pelos participantes, sendo considerado por muitos 
como referência mundial quando o assunto é fi bra curta. O fato de o 
Brasil ser um grande exportador impulsionou o setor a adotar as me-

lhores práticas para atender à exigente demanda internacional. Em se 
tratando de temas de caráter social, o setor é visto como promotor de 
melhoria da comunidade de entorno e de seus funcionários, mas muitas 
oportunidades de melhoria em outras frentes –como inclusão e diversi-
dade – podem ser incentivadas, inclusive com grande potencial de des-
tacar o setor de celulose e papel diante de outros setores da economia.

O destaque em todos esses âmbitos, contudo, ainda fi ca por conta 
das grandes empresas, conforme aponta Juliana. “Em diversos mo-
mentos do estudo, coletamos citações a indicar que as melhores prá-
ticas são adotadas pelos grandes players, enquanto as pequenas e 
médias empresas enfrentam certos desafi os para trabalhar o tema da 
sustentabilidade.” Um maior incentivo à transferência de know-how 
e boas práticas das grandes empresas para as médias e pequenas, 
sublinha ela, faria o setor crescer como um todo, motivo pelo qual foi 
apontada como uma estratégia de fortalecimento da sustentabilidade 
pelos entrevistados. Como os grandes players notoriamente lideram o 
setor e, muitas vezes, já adotam práticas avançadas em vários dos tó-
picos pesquisados, poderiam contribuir com os pares que apresentam 
difi culdades em trabalhar com temas que vão além da sobrevivência 
fi nanceira do negócio.

Outra frente evidenciada pelas boas oportunidades foi o relacio-
namento com o governo, instituições de ensino e Organizações Não 
Governamentais (ONG). Dada a participação da indústria de celulose 
e papel na economia do País, uma maior aproximação para explorar 
melhor todas as possibilidades de avanços é desejo comum entre os 
stakeholders. A atuação da IBÁ e o envolvimento da ABTCP nesse âm-
bito são indispensáveis para o estreitamento dos laços entre o setor e 
o governo, assim como para o fortalecimento dos trabalhos com en-
tidades acadêmicas e ONGs.               n
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