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O setor de celulose e pa-
pel tem buscado as 
melhores práticas am-
bientais, elevando cada 
vez mais seu nível de 

exigência em prol da atuação respon-
sável, gerando valor para a sociedade, 

para os acionistas e para o meio am-
biente, de onde advém a sua principal 
matéria-prima. Nesse sentido, o setor 
se reúne para discutir melhorias e bus-
car soluções para desafios em comum. 
Tudo isso acontece nas reuniões das 
Comissões Técnicas (CTs) da ABTCP, 

em especial na CT de Meio Ambiente, 
em que se analisam tais questões de 
forma multidisciplinar.

A sustentabilidade de forma práti-
ca na CT de Meio Ambiente tem sido 
desenvolvida diretamente com órgãos 
responsáveis e por meio da interação 

Uma visão multidisciplinar para os 
trabalhos da Comissão Técnica de 
Meio Ambiente da ABTCP 
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Paulo Cassim, especialista corporativo de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 
na International Paper é o mais novo coordenador da Comissão Técnica de Meio Ambiente

ARQUIVO PESSOAL

com outras áreas técnicas da Associa-
ção, a fim de atender a novas deman-
das. Paulo Cassim, coordenador dessa 
CT desde fevereiro, e especialista cor-
porativo de Saúde, Segurança do Tra-
balho e Meio Ambiente na Interna-
tional Paper, conta que, mesmo com 
a pandemia, foi possível manter as 
atividades, realizando as reuniões vir-
tuais e o Seminário de Águas e Efluen-
tes, contando com a participação dos 
profissionais das empresas fabricantes 
de celulose e papel e de fornecedores. 

Além disso, novas campanhas e 
eventos estão em discussão e, em 
breve, serão anunciados pela ABTCP 
aos profissionais do setor de celulose 
e papel. “Outro ponto importante são 
os benchmarkings, que permitem en-
tender a realidade dessa indústria. “A 
exemplo disso, recentemente, realiza-
mos a revisão de um material que foi 
produzido pela Indústria Brasileira de 
Árvores (IBÁ)”, comentou. 

O coordenador destacou que o setor 
evoluiu muito em relação à sustentabi-
lidade, seja na redução de emissões, 
novas tecnologias, maior eficiência na 
geração de energia, entre outros. “Ao 
participar das reuniões e dos eventos, 
nos deparamos com soluções mui-
tas vezes em funcionamento e que já 
confirmaram o seu retorno financeiro, 
garantindo a continuidade das opera-
ções”, disse Cassim, ao demonstrar que 
o modelo de negócios já está implícito 
para o setor. “Não podemos pensar em 
soluções ambientais sem sustentabili-
dade, mas o que vamos fazer é deixar 
isso mais explícito a partir da valori-
zação desse conceito”, explicou sobre 
o papel da CT na divulgação do tema. 

Para o coordenador da CT de 
Meio Ambiente, a participação dos 
profissionais do setor evidencia, in-
dependente da fábrica ou do grupo 
fabril, que todos lidam com questões 

similares. “Ao dividirmos isso, todos 
ganham, especialmente por tratarmos 
tais dificuldades tecnicamente. A in-
teração entre as CTs também é muito 
importante, pois, ao olhar atentamen-
te, descobrimos que praticamente tais 
desafios passam por soluções multi-
disciplinares e com a CT de Meio Am-
biente não é diferente”, afirmou.

Esse é o caso do projeto realizado 
pela Rede de Inovação da ABTCP 
junto às universidades, com apoio da 
CT de Meio Ambiente, que envolve 
buscar soluções para os dregs e grits 
– resíduos sólidos gerados pela indús-
tria, com enorme potencial de trazer 
soluções financeiras e de sustentabi-
lidade. “Já na Câmara Ambiental da 
Madeira, do Mobiliário e de Papel, Pa-
pelão e Celulose, uma parceria entre 
a CETESB e a ABTCP, buscamos ali-
nhamentos para questões relevantes, 
como a desburocratização, elaboração 
de critérios técnicos para o licencia-
mento quanto ao uso do aproveita-
mento energético de resíduos e para 
o aproveitamento de resíduos tratados 
no solo”, pontuou Cassim sobre os tra-
balhos em andamento.

Ao traçar as expectativas para a CT 
de Meio Ambiente, o coordenador e 
especialista da International Paper, 
lembra que estamos em uma época 
em que velocidade e participação são 
cada vez mais importantes. Por isso, 
a Comissão tem atuado por meio de 
grupos no WhatsApp, com reuniões 
e os eventos virtuais, que permitem 
uma interação rápida e a partici-
pação de pessoas que podem con-
tribuir a distância. “Pessoalmente, 
vejo como um desafio e uma enorme 
oportunidade de aprendizado. Além 
disso, espero que os participantes 
percebam o ambiente colaborativo 
e, assim, se sintam à vontade para 
dividirem suas questões. Trata-se de 
enxergar e agir com antecedência”, 
exemplificou Cassim ao contar que, 
na última reunião, ao discutirem so-
bre “Estiagem e Comitês de Bacias”, 
foi possível antever problemas para 
uma das associadas.       n

Para participar da Comissão Téc-
nica de Meio Ambiente basta ser as-
sociado à ABTCP. Mais informações 
em comissoestecnicas@abtcp.org.br 
ou em www.abtcp.org.br.


