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Por Caroline Martin
Especial para O Papel

O 
reconhecimento de que a mudança climática trará uma 
série de impactos à realidade que vivemos hoje exige 
que todas as frentes estratégicas necessárias para a 
transformação que resultará na consolidação de uma 
economia de baixo carbono – que cause menos prejuízos 

ao meio ambiente e, mais do que isso, seja capaz de frear a velocidade do 
aquecimento da temperatura média do planeta – sejam adotadas imedia-
tamente. Não há mais espaço nem tempo para condutas irresponsáveis 
ou pouco preocupadas com o meio ambiente, seja por parte do cidadão 
individual, do segmento industrial, ou ainda, das instituições públicas. To-
dos os atores que compõem a sociedade atual têm participação de peso 
nas mudanças que estão por vir, em busca de um mundo mais sustentável.

No atual cenário transitório, que será marcado por transformações de 
curto, médio e longo prazos, o Brasil destaca-se pelas vantagens compe-
titivas naturais, a começar por sua matriz energética, que tem potencial 
para ser 100% renovável. A biomassa advinda das fl orestas plantadas 
contribui com a estimada produção total de energia limpa e renovável, 
além de as árvores colaborarem efetivamente com a redução das emis-
sões de gases de efeito estufa (GEE). De acordo com explicação da Indús-
tria Brasileira de Árvores (IBÁ), as fl orestas são como “escoadouros” de 
carbono que removem o dióxido de carbono da atmosfera e o armazena 
em árvores e no solo.

A indústria de base fl orestal já está ciente da valiosa matéria-prima 
que tem em mãos e atua não apenas dando enfoque à competitividade 

PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS 
ESTÃO NA 
ORDEM DO DIA 
DA INDÚSTRIA 
DE BASE 
FLORESTAL
Engajados em diferentes frentes que concretizam o conceito de 
sustentabilidade,  players do setor fortalecem a própria competitividade 
ao mesmo tempo em que contribuem para a construção de um mundo 
melhor para as próximas gerações
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atual de seus negócios como ao desenvolvimento 
que prometem alavancar as melhorias necessárias ao 
bem-estar das próximas gerações. ”Diante das intem-
péries do mercado mundial, cada vez mais competitivo, 
aliado a um cenário onde as mudanças climáticas por 
muitas vezes já impactam a disponibilidade dos recursos 
naturais, acredito que os investimentos voltados à ga-
rantia de alta performance da fábrica, juntamente com 
aqueles destinados à otimização do uso dos recursos 
naturais de forma sustentável no campo e na indústria, 
em especial no que concerne a recursos hídricos, são os 
diferenciais da nossa indústria”, analisa Naohiro Doi, 
diretor-presidente da Cenibra. 

Ainda fazendo um balanço da atuação da indústria 
de base fl orestal brasileira, Doi sublinha que o Brasil 
é referência no cultivo de árvores plantadas com fi ns 
produtivos diversos (celulose, painéis de madeira, pisos 
laminados, papel, carvão vegetal e biomassa), essenciais 
à sociedade atual. Vislumbrando as oportunidades futu-

Vislumbrando as 
oportunidades futuras, 
o diretor-presidente da 
Cenibra frisa que as árvores 
plantadas possuem um 
potencial transformador a 
partir de novos produtos e 
subprodutos fl orestais
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ras, o diretor-presidente da Cenibra frisa que as árvores 
plantadas – recurso renovável, com manejo adequado 
ao meio ambiente – possuem um potencial transforma-
dor a partir de novos produtos e subprodutos florestais, 
inovadores e que podem contribuir para o desenvol-
vimento global. “Com investimentos em tecnologias, 
muitos desses produtos poderão chegar ao mercado 
de forma acessível no futuro, contemplando diversos 
segmentos e trazendo benefícios adicionais para toda a 
sociedade”, comenta sobre as demais contribuições que 
o setor pode oferecer nas próximas décadas.

Com o crescimento da população global, informa Ale-
xandre Di Ciero, gerente executivo de Gestão da Susten-
tabilidade da Suzano Papel e Celulose, a demanda por 
madeira para aplicação em diferentes usos deve triplicar 
de 3,4 bilhões de m³ em 2010 para 13 bilhões de m³ 
consumidos em 2050, segundo o Relatório Florestas Vi-
vas, produzido pela WWF (sigla em inglês para Fundo 
Mundial para a Natureza). “Uma previsão que reforça 
a importância dos investimentos em inovação e tecno-

logia para aumentar a produtividade dos plantios de 
eucalipto de forma sustentável”, constata. “Na Suzano, 
essa preocupação perpassa o trabalho de inovação tec-
nológica florestal, tanto em nossas atividades de biotec-
nologia quanto na genética tradicional. Uma prática que 
traz ganhos ao meio ambiente a partir da identificação, 
o desenvolvimento e a seleção de espécies de eucalipto 
mais resistentes à seca e com menor demanda de água 
para crescer”, exemplifica.

A tecnologia florestal aplicada pela Suzano é um 
dos pilares do balanço ambiental, marcado por ganhos 
permanentes de eficiência e pelo estoque expressivo de 
carbono. “Possuímos cerca de 1,3 milhão de hectares, 
dos quais 540 mil hectares de áreas destinadas à pre-
servação. Nossos plantios estocaram 57,9 milhões de 
toneladas de carbono equivalente (tCO

2) em 2017, o 
que faz da indústria de papel e celulose uma importante 
aliada no combate aos efeitos causadores das mudan-
ças climáticas”, aponta Di Ciero. “Também temos um 
papel importante no monitoramento de flora e fauna, 
estudo realizado periodicamente nas Áreas de Alto Valor 
de Conservação (AAVCs). Apenas nos monitoramentos 
realizados em 2017, nas áreas da Suzano foram encon-
tradas 4% das espécies de mamíferos e 16% das espé-
cies de aves já identificadas em todo o Brasil, incluindo 
algumas ameaçadas de extinção”, completa sobre a 
atuação responsável da companhia, atenta às deman-
das atuais e futuras.

A premissa da International Paper (IP) para ter uma 
atuação competitiva atualmente, que englobe todo 
o tripé da sustentabilidade e contemple as mudanças 
necessárias para a transformação da sociedade como 
um todo, é traduzida pela missão de melhorar a vida 
das pessoas, o planeta e a performance da empresa, 
transformando recursos renováveis em produtos dos 
quais as pessoas dependam diariamente. “Desenvolve-
mos o novo Jeito IP, que se sustenta em cinco pilares: 
Performance, Pessoas, Planeta, Produtos e Florestas. Ele 
é a nossa estratégia para seguir nossa visão de estar 
entre as empresas mais bem-sucedidas, sustentáveis 
e responsáveis do mundo”, descreve Gláucia Faria, 
gerente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade 
da companhia. “Esses pilares guiam os esforços da IP 
para fomentar o engajamento de seus profissionais, 
fortalecer a reputação da empresa e atrair a nova ge-
ração de talentos, transformando o compromisso com 
a sustentabilidade de ‘algo que fazemos’ (produtos e 
serviços) para o ‘modo como atuamos’ (a maneira como 
fazemos as coisas)”, completa sobre a forma que a IP 
encontrou para seguir sendo relevante pelos próximos 
100 anos.

A Klabin também vê as florestas plantadas como um 

Di Ciero informa que a 
demanda por madeira 
para fins diversos 
deve triplicar até 
2050, previsão que 
reforça a importância 
dos investimentos em 
inovação e tecnologia 
para aumentar a 
produtividade dos 
plantios de eucalipto de 
forma sustentável

A premissa da IP 
para ter uma atuação 
competitiva atualmente, 
que englobe todo o tripé 
da sustentabilidade e 
contemple as mudanças 
necessárias para a 
transformação da sociedade 
como um todo, é traduzida 
pela missão de melhorar a 
vida das pessoas, o planeta 
e a performance da empresa
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recurso natural renovável, com potencial para ser fonte 
de uma nova geração de produtos e subprodutos inova-
dores e sustentáveis. Na visão de Júlio Nogueira, geren-
te de Sustentabilidade e Meio Ambiente da companhia, 
a indústria de base florestal será a origem de diversos 
produtos biodegradáveis e verdes em nosso dia a dia, 
derivados das florestas plantadas e da alta tecnologia, 
capazes de substituir substâncias não renováveis e pro-
dutos de uso único. 

Nesse sentido, revela Nogueira, a Klabin tem trabalha-
do ciclos anuais de melhoramento das suas florestas e 
garantido significativas e contínuas progressões da pro-
dutividade florestal. “Temos hoje uma das maiores pro-
dutividades de eucalipto do Brasil, com 55 m³/ha/ano, e a 
produtividade de pínus está em 40 m³/ha/ano”, cita. 

Outro exemplo desse movimento transitório da Kla-
bin, em busca do novo posicionamento da indústria de 
base florestal, foi a aquisição de parte da startup Me-
lodea, que possui a tecnologia de extração de celulose 
nanocristalina (CNC), produzida 100% a partir de fon-
tes renováveis. “Nosso objetivo é usar a CNC para criar 
soluções de embalagens de papel ainda mais sustentá-
veis e com barreiras biodegradáveis, ou seja, papéis e 
embalagens ainda mais resistentes e 100% recicláveis, 
potencializando as oportunidades para novos negócios 
em produtos de base florestal”, explica o gerente de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Nogueira ressalta que o foco estratégico da Klabin 
está orientado para um futuro biodegradável, diversifi-
cado e flexível, alinhado às megatendências globais, que 
serão pautadas pelas escolhas da sociedade. “Sabemos 
que a cultura do consumo e o modo de vida, baseado em 
extrair, produzir e descartar, têm impactado negativa-
mente o planeta, e vemos nos produtos de base biológi-
ca, que são produzidos a partir de recursos renováveis, o 
melhor e mais racional uso do capital natural disponível. 
Eles farão parte das práticas verdadeiramente susten-
táveis”, prospecta. “Diante da poluição global causada 
pelos resíduos sólidos, principalmente os provenientes 
dos polímeros, derivados do petróleo, o fortalecimento 
da nossa frente de pesquisa, desenvolvimento e inova-
ção segue esse aumento da consciência global sobre os 
danos causados à natureza, que precisam ser reduzidos 
por meio da escolha de opções mais sustentáveis, como 
embalagens de papel com barreiras naturais e biodegra-
dáveis, que estamos desenvolvendo”, completa.

A visão atual e de futuro da Eldorado Brasil contempla 
a indústria de base florestal no topo da tecnologia mun-
dial. “As fábricas mais modernas do mundo estão no Bra-
sil. Ainda somos referência mundial no cultivo florestal e 
na fabricação de fibras e temos de seguir assim, driblando 
os desafios que impactam a nossa competitividade estru-

tural e mantendo os desenvolvimentos tecnológicos, para 
alavancar outros adventos, como os aspectos econômico 
e social, nos próximos anos”, opina Leonardo Pimenta, 
gerente de Controle Técnico da companhia.

Entre os projetos pautados nesta visão de futuro, a 
Eldorado apresenta o Onça Pintada, no qual é proprietária 
de uma concessão de uma termoelétrica. “Acreditamos 
no uso completo da madeira, o que inclui o uso dessa 
matéria-prima na geração de energia”, justifica Pimenta 
sobre a aposta que tem início previsto para 2021.

A Carta Fabril também vê o mundo caminhando para 
a fabricação e o consumo de produtos mais sustentáveis. 
“Hoje, o apelo é muito mais forte do que há 10 anos”, ava-
lia Alberto Oliveira, gerente de Meio Ambiente, Segurança 
do Trabalho e Relações Institucionais da empresa. “O uso 
mais consciente de matérias-primas certificadas e até mes-
mo de produtos químicos são alguns pontos que a socieda-
de exige das empresas atualmente”, exemplifica ele. 

Na visão de Nogueira, 
a indústria de base 
florestal será a origem 
de diversos produtos 
biodegradáveis e 
verdes em nosso dia 
a dia, derivados das 
florestas plantadas e 
da alta tecnologia

Pimenta: “Ainda somos 
referência mundial no 
cultivo florestal e na 
fabricação de fibras 
e temos de seguir 
assim, driblando os 
desafios que impactam 
a nossa competitividade 
estrutural e mantendo 
os desenvolvimentos 
tecnológicos, para 
alavancar outros adventos”
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Ainda na ótica de Oliveira, o setor de celulose e papel 
destaca-se como um dos segmentos industriais que 
mais tem contribuído com a sociedade no que diz res-
peito a práticas operacionais mais limpas e saudáveis. 
“A Carta Fabril tem trabalhado fortemente em linhas de 
pesquisa para o desenvolvimento de produtos ambien-
talmente mais responsáveis. A cada ano nosso portfólio 
passa por melhorias. Também promovemos treinamen-
tos de nossos funcionários para um atendimento fiel às 
legislações ambientais vigentes”, cita alguns pontos re-
levantes dentro do sistema de gestão da empresa. 

Para a Copapa, não existe mais espaço para ações que 
não estejam de acordo com o tripé da sustentabilidade. 
“As necessidades econômicas, sociais e ambientais pre-
cisam estar em harmônia constante, especialmente se 
considerarmos que, cada dia mais, a sociedade torna-se 
mais consciente sobre essas demandas”, diz Fernando 
Pinheiro, diretor-presidente da empresa.

De acordo com ele, a prioridade da Copapa sempre 
foi o respeito ao meio ambiente e à comunidade. “Tra-
balhamos continuamente no aprimoramento de nossos 
processos, a fim de obter os melhores produtos, sem nos 
sobrepormos às necessidades de nossos clientes, cola-
boradores e da sociedade em geral.” Pinheiro frisa que 
a constante evolução da legislação ambiental é prova 
de que critérios e necessidades antes não ponderadas, 
atualmente estão sendo revisadas e cobradas. “Cabe a 
nós, como players nesse processo, nos antecipar às no-
vas demandas. Dessa forma, estaremos sempre buscan-
do a inovação em nossos produtos e serviços, alinhados 
às novas questões que estão por vir”, vislumbra sobre 
a atuação atual, que pautará a competitividade futura. 

Incrementos do processo fabril levam a 
práticas cada vez mais sustentáveis

A indústria nacional de celulose e papel coloca a 
sustentabilidade em seus pilares estratégicos há pelo 
menos quatro décadas, trajetória que fez com que o 

conceito fosse intrínseco às práticas operacionais atuais. 
“Hoje, grandes investimentos são feitos em pesquisa, 
tecnologia de manejo, melhoramento genético para 
plantas mais adaptadas, e práticas que possibilitem a 
otimização dos recursos”, avalia o diretor-presidente da 
Cenibra sobre a evolução do setor.

Atenta à necessidade de aprimoramento contínuo, a 
empresa segue destinando esforços e recursos para o 
desenvolvimento de estudos com foco na melhoria da 
qualidade da madeira, no aumento da produtividade 
das florestas e na eficiência dos processos produtivos 
e da produção industrial. “Esses esforços são realizados 
não apenas dentro do nosso laboratório, envolve tam-
bém parcerias com universidades, fornecedores e insti-
tutos de pesquisa”, conta Doi sobre as frentes de traba-
lho atuais. Adicionalmente, a Cenibra dá continuidade 
aos investimentos em recursos de tecnologia da infor-
mação visando garantir sua competitividade produtiva e 
gerencial, pois acredita que a melhoria contínua norteia 
a renovação da empresa. 

Entre os resultados da conduta adotada, Doi cita que 
a Cenibra reduziu a emissão de gases sulfurosos, que 
contêm enxofre em sua composição, após importante 
investimento realizado em infraestrutura. “Os investi-
mentos realizados ao longo dos últimos anos propor-
cionaram uma redução de mais de 80% na emissão de 
enxofre, em comparação aos anos anteriores. A tempe-
ratura mais elevada das caldeiras de recuperação per-
mite maior eficiência na queima dos gases reduzindo a 
emissão de enxofre”, comenta sobre a mudança. 

Falando sobre os investimentos realizados pela Ce-
nibra em 2017, o diretor-presidente revela que o mon-
tante totalizou R$ 450 milhões. Segundo ele, os objeti-
vos primordiais dos investimentos foram a redução da 
estrutura dos custos e o aprimoramento dos processos 
operacionais, em sinergia com os investimentos em 
meio ambiente, social e segurança. Entre os principais 
projetos do ano, destacam-se investimentos na forma-
ção de florestas (silvicultura); modernização da frota 
de máquinas e implementos florestais; modernização 
do branqueamento da Linha 1; modernização da linha 
de preparo de cavacos com a instalação da linha de 
picagem 7; Sistema de Coleta e Tratamento de Gases 
Não Condensáveis Concentrados (GNCC) e Gases Não 
Condensáveis Diluídos (GNCD) com posterior incine-
ração nas caldeiras de recuperação; modernização 
completa dos precipitadores eletrostáticos da caldei-
ra de recuperação 2; adequação de todo o parque in-
dustrial, visando atender o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB); modernização do Sistema de 
Controle do Turbogerador 2; modernização do Sistema 
de Depuração da Máquina 1.

A Copapa tem como 
prioridade conduzir 
um Sistema de Gestão 
Ambiental voltado à 
prevenção e diminuição 
dos impactos ambientais 
gerados em virtude de suas 
atividades industriais
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Até o final deste ano, a Cenibra investirá mais US$ 
50 milhões na modernização do sistema de picagem 
de madeira e de uma das linhas de branqueamento 
de celulose, na fábrica de Belo Oriente (MG). “O in-
vestimento no processo de branqueamento de celulose 
permitirá a redução do uso de produtos químicos no 
processo produtivo, economia de água e, por conse-
quência, maior competitividade e otimização de re-
sultados na preservação do meio ambiente”, descreve 
Doi, sublinhando que se trata de mais uma ação da 
Cenibra para se manter sustentavelmente moderna e 
competitiva no mercado de celulose.

A Klabin destaca a Unidade Puma, instalada em Or-
tigueira (PR), como exemplo de práticas e tecnologias 
sustentáveis recentemente aplicadas ao processo pro-
dutivo. O maior e mais recente projeto industrial da 
companhia adota as melhores práticas globais de sus-
tentabilidade. “Em operação desde 2016, a fábrica de 
celulose da Klabin é uma das mais modernas do mundo, 
com tecnologias avançadas Best Available Technologies 
(BAT) e padrões elevados de controle ambiental mais 
rigorosos que os da legislação brasileira, seguindo os 
parâmetros estabelecidos pelo Integrated Pollution Pre-
vention and Control (IPPC) e  International Finance Cor-
poration (IFC)”, resume o gerente de Sustentabilidade e 
Meio Ambiente da companhia. 

Com a Unidade Puma, a Klabin se tornou autossu-
ficiente em energia elétrica, com capacidade instalada 
para gerar 270 MW de energia limpa a partir de fontes 
renováveis, como biomassa e lignina. Desse total, 120 
MW são destinados à operação da fábrica e os 150 MW 
excedentes disponibilizados ao sistema brasileiro. 

Com relação ao uso de água, informa Nogueira, a 
empresa busca os métodos atuais mais eficientes no 
consumo consciente para captação. “A Unidade utiliza, 
no máximo, 1,5% da vazão média do rio, que após o 
uso é tratada e devolvida, assim, é consumido 25,9 m³ 
de água por tonelada de celulose, considerada uma das 
melhores médias de uso do recurso na indústria.”

Já a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) ins-
talada na Unidade Puma permitiu que a fábrica fosse 
a primeira do Paraná a controlar os limites de fósforo 
(elemento que pode causar a proliferação de algas) 
presentes no efluente, além de ser composta por tra-
tamento primário, secundário e terciário, que garantem 
emissões adequadas ao corpo receptor. “Também cap-
tamos a água da chuva, que é direcionada às bacias de 
decantação, posteriormente com tratamento na Estação 
de Efluentes, e é devolvida ao rio após esse cuidado. 
Essa é uma prática ambiental única na indústria, que 
geralmente trata apenas a água usada no processo pro-
dutivo”, adiciona Nogueira. 

A Central de Processamento de Resíduos Sólidos, da 
Unidade Puma, por sua vez, tem capacidade de proces-
sar 44 mil toneladas por mês. “Hoje, recicla 90% dos 
resíduos sólidos da operação, que resultam em materiais 
amplamente utilizáveis como fertilizantes, corretivos de 
solo, materiais para a construção civil e recuperação de 
fibras, que são reincorporadas à produção de papel”, 
informa o gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Ainda sobre a unidade paranaense, Nogueira apon-
ta que a emissão de gases na atmosfera é controlada 
com precipitadores eletrostáticos, oxidação térmicas dos 
gases causadores do odor (TRS) e monitoramento on-li-
ne de controle dos parâmetros ambientais, garantindo 
emissões muito abaixo dos limites legais. Segundo ele, 
a chaminé de 160 metros da fábrica assegura a perfeita 
dispersão dos gases.

Além da moderna operação da Unidade Puma, a 
Klabin tem investido constantemente na redução do 
consumo de combustíveis fósseis e no aumento da efi-
ciência energética das todas as suas plantas industriais. 
“Estes investimentos e avanços têm tornado a matriz 
energética da companhia mais limpa e baseada, predo-
minantemente, em combustíveis renováveis, como casca 
de árvores (biomassa), cavaco de madeira e licor negro, 
para uso nas caldeiras das fábricas”, diz Nogueira sobre 
as ações em prol de um ciclo produtivo cada vez mais 
sustentável. 

O gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente ainda 
evidencia o comprometimento da companhia para redu-
zir das emissões de GEE gerados na produção. “Desde 
2004, quando iniciamos o acompanhamento das emis-
sões de GEE da Klabin, conseguimos alcançar mais de 
60% na redução das emissões específicas”, revela ele. 

Entre os projetos que contribuíram para a redução sig-
nificativa das emissões, está a troca do uso de óleo com-
bustível por gás natural para a geração de vapor – entre 

A temperatura mais 
elevada das caldeiras de 
recuperação da Cenibra 
permite maior eficiência na 
queima dos gases, reduzindo 
a emissão de enxofre
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as fontes de origem fóssil, o gás natural é a mais limpa. 
“Implantada nas Unidades Piracicaba e Jundiaí (distrito 
industrial/SP), Unidade Betim-MG e Goiana-PE, o uso 
viabilizou a redução de 76 para 56 quilos de CO2/GJ, ou 
seja, 26% menos emissão de CO2 por unidade de ener-
gia. A substituição de óleo combustível por gás natural 
na Unidade Piracicaba foi o primeiro projeto de Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL) da Klabin registra-
do na United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), em julho de 2006”, relata Nogueira. 
“Em 2008, iniciamos a operação de uma nova caldeira 
de biomassa na Unidade Monte Alegre-PR, medida que 
nos garantiu a redução de mais de 60 mil toneladas por 
ano de CO2, devido ao aumento da produção de vapor 
por biomassa em substituição ao óleo combustível. Em 
2011, foi a implantação da caldeira de biomassa na Uni-
dade Otacílio Costa-SC, e em 2012, nas Unidades Correia 
Pinto-SC e Angatuba-SP, que contribuíram com a redu-
ção de aproximadamente 35 mil toneladas de CO2, todas 
com o objetivo de reduzir o consumo de óleo combustí-
vel e, consequentemente, redução significativa de GEE”, 
elenca mais exemplos.

Outra frente extremamente relevante encabeçada 
pela Klabin em prol de uma atuação mais sustentável 
diz respeito ao estudo de Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV), que calcula a “pegada de carbono” (Carbon Foo-
tprint) dos produtos Liquid Packaging Board (LPB), Car-
rier Board, Folding Box Board e Kraftliner da companhia, 
nas suas áreas florestais e industriais. “O estudo mos-
trou que o saldo de CO2 equivalente foi positivo em cer-
ca de 1.010 quilos armazenados por tonelada de cartão 
LPB produzido em Monte Alegre-PR”, conta Nogueira. 
“Isso significa que as nossas florestas plantadas absor-
vem mais CO2 que as emissões da unidade industrial, ou 
seja, estamos contribuindo positivamente em minimizar 
o aquecimento global”, ressalta. 

A IP tem 10 plantas produtivas distribuídas pelo Brasil 
e um dos desafios para melhorar os indicadores susten-
táveis consistia no trabalho voltado ao reaproveitamen-
to de resíduos. A gerente de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade da companhia revela que as cascas de 
eucalipto geradas no processo de produção de celulose, 
junto com a cinza produzida na caldeira pela queima 
do eucalipto e o lodo proveniente do processo de tra-
tamento de efluente, são tratadas nas fábricas para a 
geração de um composto orgânico rico em nutrientes. 
“Esse composto é utilizado na adubação das florestas 
da IP, garantindo o aproveitamento dos nutrientes e fe-
chando o processo: a empresa produz a matéria-prima, 
utiliza-a no processo industrial e trata seu resíduo para 
servir de insumo para as novas florestas, em um ciclo 
sustentável”, detalha Gláucia, informando que a meta 
da empresa para 2020 é reduzir 30% os resíduos de fa-
bricação destinados aos aterros sanitários, sendo que, 
até 2016, esta redução chegou a 11%.

Com relação à emissão de GEE, Gláucia comenta que 
a IP investiu R$ 90 milhões em uma nova caldeira de 
biomassa na planta de Mogi Guaçu-SP, em 2013, redu-
zindo assim 47% de suas emissões de GEE em compara-
ção a 2010. “De 2015 para 2016, houve redução de 4% 
na emissão total de GEE, sendo que a unidade de Nova 
Campina-SP foi a que apresentou maior redução, devido 
aos esforços contínuos para melhoria de equipamentos 
e maior uso da biomassa como fonte de energia”, adi-
ciona sobre a unidade que recebeu investimentos no 
economizador da caldeira para proporcionar uma quei-
ma mais limpa com menos combustível e, assim, dimi-
nuir a emissão de poluentes.

Gláucia lembra que as florestas da empresa também 
colaboram com a mitigação dos efeitos da mudança 
climática e do efeito estufa, já que cada hectare de eu-
calipto capta, segundo estudos, 51 toneladas de CO

2 por 
ano. A meta da IP de redução de emissões de GEE para 
2020 é de 20% – até 2016, a redução já chegou a 19%.

A IP também busca reduzir o consumo de energia 
e tornar sua matriz energética cada vez mais baseada 
em energias renováveis. Em 2016, a companhia conse-
guiu reduzir seu consumo de gás natural em 7%, e o 
consumo de diesel em 63%. “A parcela de energia de 
origem renovável consumida pela companhia é de 92%, 
distribuindo-se entre eletricidade, licor de cozimento, 
biomassa e vapor; os 8% restantes constituem a parte 
de energia não renovável, gerada a partir de óleo com-
bustível, gás natural e diesel”, cita Gláucia. 

Ainda de acordo com a gerente de Responsabilida-
de Social e Sustentabilidade da IP, cerca de 90% do 
volume de água consumido pela empresa é devolvido 
aos corpos hídricos na forma de efluente tratado nas 

A Central de Processamento 
de Resíduos Sólidos da 
Unidade Puma, da Klabin, 
tem capacidade de processar 
44 mil toneladas por mês 
e recicla hoje 90% dos 
resíduos sólidos da operação
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unidades de papel para imprimir e escrever, e cerca de 
80% nas unidades de embalagens. Para reduzir o con-
sumo de água, em muitos pontos do processo, como em 
máquinas de papel para imprimir e escrever, a IP utiliza 
água em circuito fechado, o que eleva a reutilização e 
minimiza perdas. Em 2016, a companhia reduziu em 3% 
o consumo comparado ao ano anterior. O reuso de água 
em algumas etapas do processo de lavagem de celulo-
se reduziu a alimentação de água bruta, e a economia 
resultante do processo seria suficiente para abastecer 
uma cidade de 25 mil habitantes.

Dando enfoque ao início do seu processo produtivo, a 
Suzano consolidou uma ferramenta de monitoramento 
de pragas que permite a redução do uso de produtos 
biológicos ou químicos. “O trabalho, parte do Manejo 
Integrado de Pragas da Suzano, determina com precisão 
as iniciativas de controle que precisam ser adotadas, 
com base na população das pragas e de seus inimigos 
naturais”, esclarece Di Ciero sobre a evolução nos estu-
dos que trouxe ganhos para a Suzano e que será com-
partilhada com outras empresas.

“Também realizamos um trabalho de análise do 
histórico e monitoramento climático das regiões onde 
atuamos, com o objetivo de entender cada vez mais 
as particularidades do ambiente e a relação solo/plan-
ta/clima. Assim conseguimos selecionar espécies mais 
adaptáveis às condições naturais e propor manejos di-
ferenciados, aspectos importantes em termos do melhor 
uso da água e do solo e na gestão de riscos às nossas 
operações”, fala Di Ciero sobre outra frente de trabalha-
do encabeçada pela Suzano.

A mecanização da irrigação pós-plantio, com equipa-
mento piloto automatizado, permitiu o ganho de pro-
dutividade da operação em campo e reduziu o uso de 
água, despontando como outro ganho relevante que a 
Suzano alcançou nos últimos anos. “A gestão da água, 
aliás, é prioridade dentro da companhia”, ressalta o ge-
rente executivo de Gestão da Sustentabilidade. Segun-
do ele, o recurso só é utilizado na irrigação pós-plantio, 
para garantir a sobrevivência das mudas no período 
mais sensível do ciclo de crescimento. “Para isso usa-
mos, por exemplo, uma tecnologia de hidrogéis que aju-
da a reter a água no solo ao redor das raízes das mudas, 
reduzindo consideravelmente o número de irrigações 
necessárias, quando comparado à prática que dispensa 
o uso do gel. Superada essa fase inicial, mais sensível às 
mudas, a chuva, que abastece as nascentes e os lençóis 
freáticos, é a única fonte de água para os eucaliptos e 
áreas naturais”, detalha. 

Ainda no âmbito hídrico, Di Ciero conta que o uso da 
água da Suzano é dimensionado a partir de uma ferra-
menta de Balanço Hídrico Mensal, que monitora diaria-

mente a chuva e a evapotranspiração das áreas naturais 
e plantio nas unidades. O balanço é feito com a própria 
rede de Estações Meteorológicas em conjunto com a do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), possibilitan-
do avaliar o efeito das chuvas no crescimento das árvores, 
na vazão dos corpos d´água e nas operações florestais 
(preparo de solo, fertilização e irrigação). “Nesse modelo, 
alinhado ao Programa Cooperativo sobre Monitoramento 
e Modelagem de Bacias Hidrográficas (Promab), que faz 
parte do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF), 
acompanhamos o fluxo e a qualidade das águas e a partir 
da análise desse histórico de dados temos informações 
sobre o efeito do plantio do eucalipto na disponibilidade e 
qualidade de recursos hídricos”, descreve o trabalho que 
teve início em São Paulo e já se estende aos territórios da 
Bahia e do Maranhão.

A gestão hídrica é destinada a todo o processo pro-
dutivo da Suzano, com destaque para o uso consciente 
do recurso natural e o devido tratamento ao volume de 
água devolvido aos corpos hídricos. “Em 2017, investi-
mos cerca de R$ 100 milhões na instalação de uma nova 
Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) na Unidade 
Mucuri-BA, com capacidade para tratar 2.900 metros cú-
bicos por hora. Essa melhoria estrutural nos permite de-
volver a água ao Rio Mucuri com aproximadamente 59% 
menos carga orgânica, contribuindo para a manutenção 
de outras atividades que dependem das águas dos rios 
que passam por nossas fábricas”, informa Di Ciero.

Para tornar o plantio ainda mais sustentável, a Suza-
no ainda busca alternativas que ampliem a produtivida-
de de cada hectare das áreas plantadas. “Um trabalho 
que vai muito além da análise de disponibilidade de 
recursos naturais e que é realidade em cada linha de 
produção de papel e celulose, assim como a partir do 
desenvolvimento de novos produtos”, define o gerente 
executivo de Gestão da Sustentabilidade. 

A parcela de 
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Um desses exemplos de enfoque à ampliação do port-
fólio é a primeira linha comercial de produção de lignina 
da América Latina, que será inaugurada pela Suzano no 
segundo semestre deste ano. Di Ciero explica que ligni-
na é um produto que permitirá a substituição de maté-
ria-prima de origem fóssil na composição de materiais 
como resinas fenólicas e compostos termoplásticos e 
está alinhada à tendência global de uso cada vez mais 
intenso de fontes renováveis.

Também em busca do melhor aproveitamento de 
cada hectare, a Suzano desenvolveu a Eucafluff, pri-
meira celulose kraft branqueada de eucalipto tipo fluff 
do mundo. Em função da maior produtividade da fibra 
curta, o desenvolvimento desta tecnologia representa 
um diferencial importante que reduzirá o impacto am-
biental de produtos combinados com a Eucafluff. “Esse 
impacto positivo, já conhecido na produção de celulose 
de mercado, também foi comprovado em estudo condu-
zido a pedido dos clientes da EucaFluff. O estudo ainda 
mostrou que o cultivo de eucalipto em nossa unidade 
florestal no estado de São Paulo possui uma pegada de 
carbono positiva, decorrência justamente do sequestro 
de CO2 da atmosfera em volumes superiores ao CO2 emi-
tido durante toda a etapa florestal, considerando sua 
alta produtividade”, elenca Di Ciero mais diferenciais. 

A busca da Suzano por um nível de produtividade 
ainda maior também passa pela redução dos volumes 
descartados, pelo aproveitamento desses resíduos e 
pelo menor consumo de insumos de modo geral. “Para 
continuar avançando nessas frentes, instalamos em 
2017 um novo cristalizador na Unidade Mucuri-BA. O 
projeto aumentou a eficiência na remoção de cloretos 
e potássios que se acumulam no processo produtivo da 
celulose e ajudou na redução do consumo de sulfato e 
de hidróxido de sódio”, comenta Di Ciero. “Da mesma 
forma, incentivamos o desenvolvimento de soluções 

para o reaproveitamento dos resíduos gerados em nos-
so processo produtivo”, adiciona, falando a respeito do 
projeto Tijolos Sustentáveis, de alunos do Instituto Fede-
ral do Maranhão (IFMA), patrocinado pela Suzano. “Por 
utilizar como matéria-prima os resíduos gerados no pro-
cesso de produção da celulose, o material desenvolvido 
pelos estudantes, com baixo custo de produção e grande 
vantagem ambiental, foi apresentado no 3º Congresso 
Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentá-
veis, na cidade de Coimbra, em Portugal”, completa o 
gerente executivo de Gestão da Sustentabilidade.

Após o processo de profissionalização pelo qual 
passou em 2008, a Copapa implementou o modelo de 
Sustentabilidade Corporativa. Baseada nos três pilares 
que formam o conceito de sustentabilidade (econômi-
co, social e ambiental), a empresa firmou sua política 
ambiental com princípios que norteiam todas as suas 
atividades. “A companhia tem como prioridade conduzir 
um Sistema de Gestão Ambiental voltado à prevenção e 
diminuição dos impactos ambientais gerados em virtude 
de suas atividades industriais”, afirma o diretor-presi-
dente da Copapa, citando o primeiro princípio da política. 

Entre os projetos desenvolvidos recentemente, Pi-
nheiro aponta o fechamento de circuitos de água, cujo 
intuito era reduzir a captação de água e a geração de 
efluentes, por meio da máxima recirculação de água no 
processo. O diretor-presidente da Copapa conta que, 
inicialmente, foram desenvolvidos diversos projetos, 
a partir de consultorias de empresas especializadas, e 
parcerias com universidades públicas, para diagnosticar 
o consumo e a utilização de água, além de identificar al-
ternativas para recirculação, reuso e tratamento setorial. 
“Esses diversos projetos foram associados e avaliados 
de maneira a estabelecer uma lista de ações prioritárias 
para que as mesmas fossem implementadas na seguinte 
ordem: projetos que visam à diminuição do uso de água 
fresca, projetos que permitem o reuso da água, seja por 
recirculação no mesmo processo, seja por reutilização 
em processos cujas características permitem esta utili-
zação e, por fim, alternativas de tratamento setorial, que 
evitem o envio de efluente para a ETE”, detalha. “Em 
2008, o consumo específico de água era de 48,5m³/t. 
Já em 2018, após os projetos, este mesmo indicador 
atingiu 25,4m³/t, valor que representa uma redução de 
48%”, fala sobre o resultado conquistado. 

Já o projeto de incorporação de um subproduto com-
posto por fibras de celulose e caulinita/calcita em cerâ-
mica vermelha, realizado em 2009, almejava eliminar o 
envio do subproduto para aterro industrial. “Mesmo a 
utilização de aterros industriais sendo uma solução ecolo-
gicamente aceita, baseado nas premissas de reutilização 
e reciclagem, a incorporação do subproduto em cerâmi-
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ca vermelha permitiria um destino mais sustentável ao 
material”, justifica Pinheiro sobre a iniciativa da Copapa. 
Atualmente, 100% do subproduto é enviado para a in-
corporação em cerâmica vermelha, cujos benefícios são 
a manutenção das jazidas de argila, redução do consumo 
de combustível na queima, manutenção das caraterísticas 
dos tijolos e redução dos custos de frete no transporte 
do tijolo. Para chegar a esse resultado, a Copapa reali-
zou estudos da composição e alternativas de utilização 
do subproduto, com o Laboratório de Celulose e Papel da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV/MG) e com o Labo-
ratório de Materiais Avançados da Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF/RJ).

A fim de reduzir o consumo de energia e perdas ao 
longo do processo fabril, a Copapa  também investiu 
em um projeto de unificação das plantas do preparo 
de massa, em 2017. O diretor-presidente recorda que, 
para cada uma das três máquinas de papel da fábrica, 
existiam plantas diferentes de preparo de massa – o 
que fazia com que existissem diversos equipamentos 
para bombeamento e tratamento da massa, gastando 
mais energia e água. A instalação da Máquina de Papel 
4 gerou a demanda por um novo processo de preparo 
de massa, já que aumentaria a necessidade energética 
e, consequentemente, agravaria o quadro apresentado. 
“Com a instalação da quarta máquina, aproveitamos 
para unificar as plantas. O incremento permitiu um au-
mento de 70% na produção da fábrica, com aumento 
de somente 18% do consumo de energia e impactos 
significativos no aproveitamento interno de águas, além 
de redução das perdas de processo”, descreve Pinheiro.  

Um projeto de automação da etapa de refino também 
contribuiu com a redução do consumo de energia. “Fo-
ram instalados controladores de consistência, vazão e 
acionamentos automáticos dos discos com ligas espe-
ciais. Medimos os consumos de energia, antes e após 
a utilização dos equipamentos de forma integrada, e 
fizemos pequenos ajustes para uma operação mais 
acertada. Ao final do projeto, um refinador com motor 
de 300 cv foi desligado, e o consumo de refino passou 
de 75kwh/t refinada para 37,5kwh/t refinada”, detalha 
Pinheiro sobre a melhoria. 

Ciente dos impactos ambientais do processo de fa-
bricação dos papéis tissue, a Carta Fabril atua em dife-
rentes frentes para mitigá-los. De acordo com o gerente 
de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Relações 
Institucionais, um dos projetos recentemente desenvol-
vidos foi direcionado à redução do consumo de água 
e energia. “O gradativo aumento da recirculação de 
água branca apareceu como uma ótima oportunidade 
de reduzir o consumo de água fresca”, exemplifica um 
dos métodos adotados para chegar à redução. Oliveira 

informa que, atualmente, o consumo médio de água das 
máquinas da Carta Fabril gira em torno de 9 m³/tsa de 
papel. Num horizonte de três anos, a empresa almeja 
atingir a meta de 5 m³/tsa de papel.

A conscientização ambiental difundida entre os 
colaboradores é mais uma aposta da Carta Fabril no 
processo de melhoria contínua. “Mostramos a todas as 
equipes que a redução do consumo de água, energia e 
perdas diversas implicam diretamente no desempenho 
da empresa bem como no faturamento e no meio am-
biente de uma forma geral”, relata Oliveira. 

A área de resíduos sólidos é apontada pelo gerente 
de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Relações 
Institucionais da Carta Fabril como um dos gargalos 
que ainda merecem atenção por parte de todo o setor. 
“Nossos resíduos são separados e vendidos, mas a nos-
sa grande preocupação ainda diz respeito ao descarte, 
por exemplo, de fraldas e lenços umedecidos. O setor 
deveria investir muito mais no descarte destes tipos de 
produtos, que ainda vão aos montes para aterros ou 
lixões das capitais”, alerta ele. “Precisamos achar solu-
ções sustentáveis para estes materiais urgentemente”, 
enfatiza, ressaltando que a Carta Fabril está buscando 
parcerias junto a universidades para estudar e encontrar 
soluções para superar o desafio.   

A Eldorado desponta como mais uma companhia que 
trabalha fortemente na redução do uso de recursos hídricos 
e na geração de efluentes. Comparando os valores prati-
cados atualmente com aqueles apresentados no início da 
operação da planta, é possível constatar uma redução de 
25% no consumo de água e de 30% na geração de efluen-
tes, conforme indica Pimenta. “Nosso consumo de água 
atual é de 25,6 m³/ton de celulose, sendo que o projeto ini-
cial era de 34 m³/ton de celulose. Já a geração de efluentes 

O diretor-presidente da 
Copapa destaca que os 
diversos fornecedores 
que compõem a cadeia 
produtiva de celulose e 
papel têm contribuído 
de forma relevante 
para o processo de 
desenvolvimento de 
tecnologias com baixo 
impacto ambiental
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está em 20,2 m³/ton de celulose, enquanto girava em torno de 30 m³/ton de 
celulose no início do projeto.”

Pimenta afirma que diversos projetos levaram aos resultados atuais, 
mas esclarece que a Eldorado nunca desenvolveu projetos com alto in-
vestimento nessas melhorias. “Grande parte dos projetos que desenvol-
vemos é oriunda do programa Inovar, que incentiva o compartilhamen-
to de ideais inovadoras entre todos os colaboradores da companhia. 
Nosso foco continua sendo nas pessoas, liderança, foco e na cultura de 
melhoria contínua dos resultados”, contextualiza. 

Entre os exemplos de práticas que impactam diretamente na redu-
ção do consumo específico de água e efluente está a gestão de rotina 
realizada em toda a fábrica. “Diariamente são verificadas as variáveis 
operacionais e identificados possíveis pontos de desvio como a taxa 
de retorno de condensados, consumo específico de insumos, possíveis 
perdas nas torres de resfriamento, eventuais furos em trocadores e fa-
lhas em transmissores de vazão”, relata Pimenta. Sobre as iniciativas 
que visam à melhoria contínua, ele cita o projeto de aproveitamento 
da água de contra lavagem dos filtros da Estação de Tratamento de 
Água (ETA). “A água que antes era destinada para a ETE hoje é rea-
proveitada como água de lavagem de toras. Em paralelo, outro projeto 
tem o objetivo de maior aproveitamento do condensado B, reduzindo 
não só o volume de efluente gerado como a toxicidade do mesmo”, 
explica ele. 

Ainda de acordo com o gerente de Controle Técnico da Eldorado, ou-
tros avanços expressivos podem ser conferidos na área de resíduos sóli-
dos. “Temos potencial para usar 100% dos resíduos gerados na planta”, 
garante Pimenta, informando que a Eldorado está desenvolvendo um 
projeto chamado Aterro Zero, focado em zerar o percentual dos resíduos 
destinados a aterros. “O objetivo é reduzir os resíduos na sua fonte, 
buscando reutilizar o máximo que for possível e buscar novas alter-
nativas de aplicações e negócios ao restante, incluindo reciclagem e 
aumento de venda com geração de receita”, detalha ele. “Nosso intuito 
é fazer com que cada área tenha atitude de dono sobre o resíduo gera-
do em seu processo e contribua para um processo mais sustentável”, 
completa sobre o projeto que está em fase de licenciamento deve se 
concretizar até 2020. 

A ideia central do Aterro Zero, adianta Pimenta, é criar uma central 
de resíduos e uma alternativa para secar e queimar o lodo biológico, 
principal resíduo ainda direcionado a aterro. “Estamos estudando uma 
tecnologia inovadora no mercado brasileiro, que irá atuar como mais 
uma frente de geração de energia, já que hoje já disponibilizamos à 
rede o máximo de energia adicional que geramos na fábrica”, comenta 
sobre a venda atual de 40 MW/h ao mercado. “Já sabemos que a base 
hídrica  brasileira não será mais suficiente para atender à futura de-
manda energética. Quanto mais frentes de geração de energia tivermos, 
mais benefícios teremos”, enfatiza  ele sobre o médio prazo. 

A Eldorado entende que investir em capacitação profissional é 
mais um dos principais caminhos para assegurar a qualidade da 
equipe e alcançar o sucesso de forma sustentável. Por conta disso, 
busca a formação contínua de seus colaboradores, o que vai além de 
treinamentos obrigatórios e agrega objetivos ao negócio, alinhados 
às habilidades e competências de cada cargo. Em 2017, por exem-

plo, a companhia investiu em treinamentos à distância e realizou 
mais de 18 mil de capacitação para suas pessoas, além de conceder 
bolsas de estudos para idiomas e de apoio integral à pós-graduação 
para alguns cargos estratégicos.

Olhar atento sobre toda a cadeia
Em paralelo à busca por incrementos contínuos em diferentes 

etapas do processo fabril, visando ao máximo aproveitamento da 
matéria-prima principal e demais insumos, a Eldorado aposta em 
outra frente estratégica: “em 2010, iniciamos um estudo para ala-
vancar a produção de insumos químicos no nosso próprio site. Para 
a nova linha, Projeto Vanguarda, isso será realidade. Estamos estu-
dando a fabricação de mais insumos dentro da nossa planta”, conta 
Pimenta, ressaltando que a prática dispensa a necessidade de trans-
porte do insumo e resulta em benefícios logísticos e, consequente-
mente, em vantagens ao meio ambiente.

Além da iniciativa de produzir H2O2 em plantas industriais de celulose, 
a Eldorado acredita que a indústria tem capacidade para fabricar outros 
insumos usados no processo fabril, como soda e ácido sulfúrico, a partir 
do desenvolvimento de tecnologias inovadoras. “Esse modelo que temos 
com a AzkoNobel e com a White Martins, as duas fornecedoras instaladas 
no nosso site que produzem alguns dos nossos insumos atualmente, é 
apenas um exemplo de como o diálogo entre fabricantes e fornecedores 
evoluiu e pode levar a outros resultados positivos no curto prazo”, apon-
ta o gerente de Controle Técnico da Eldorado, revelando que a empresa 
planeja uma expansão do portfólio de insumos produzidos internamente 
na segunda linha de produção, saindo do conceito de fábrica de celulo-
se e se consolidando como um polo industrial. “Essa aproximação entre 
fornecedores e fabricantes é benéfica em diferentes aspectos, inclusive à 
geração de empregos”, comenta, informando que a AzkoNobel e a White 
Martins têm equipes formadas por mais de 100 profissionais na planta da 
Eldorado, em Três Lagoas-MS. 

A Suzano também incentivou, na Unidade Imperatriz-MA, a inaugu-
ração de uma planta satélite produtora de H2O2. “Antes da inauguração 
da unidade, o fornecimento local de 12 mil toneladas anuais ocasionou 
o fluxo de 735 viagens de caminhão em 2017. Com o projeto, uma 
parceria com a Peróxidos do Brasil, do Grupo Solvay, reduzimos esse 
fluxo de viagens de caminhão nas estradas”, diz o gerente executivo de 
Gestão da Sustentabilidade.

O mesmo objetivo de aumentar a produtividade e reduzir a emissão 
de CO2 levou a Suzano a desenvolver novos veículos para o transporte 
de madeira, em parceria com a Sergomel. Segundo Di Ciero, as novas 
carretas, mais leves e eficientes, reduzem o fluxo de veículos nas estra-
das e o consumo de combustíveis e pneus. “Elas são aproximadamente 
32% mais leves que os veículos anteriores e não representam qualquer 
diminuição da eficiência do veículo”, frisa.

A Cenibra trabalha para construir relacionamentos pautados na 
ética e na parceria de longo prazo com seus fornecedores e demais 
parceiros. Nesse sentido, incentiva as empresas com as quais trabalha 
a praticar a sustentabilidade e a disseminar informações e conheci-
mentos sobre o tema entre todos aqueles que integram sua cadeia 
de valor. “Importante destacar ainda que todos os procedimentos de 
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compras e contratações estão inseridos no sistema de 
qualidade da empresa, e todas as práticas são detalha-
damente apresentadas nesses procedimentos. Qual-
quer empresa que apresente requisitos de qualidade 
de produtos ou serviços, que atenda aos critérios de 
cadastramento e pratique valores semelhantes aos da 
Cenibra, é um potencial fornecedor”, contextualiza o 
diretor-presidente.

Doi ressalta que a Cenibra possui uma ampla e di-
versificada base de fornecedores, que inclui desde pe-
quenos produtores rurais até empresas de grande porte, 
nacionais e multinacionais – base dividida entre forne-
cedores de materiais e equipamentos, insumos e pro-
dutos químicos, gás e energia, prestadores de serviços 
e logística. As negociações e contratações respeitam 
os critérios de avaliação, seleção e qualificação 
estabelecidos, principalmente, com relação aos forne-
cedores estratégicos na cadeia de suprimentos. “Em 
2017, foram gastos R$ 860 milhões (62% do total) com 
fornecedores locais”, informa ele, frisando que se trata 
de uma prática constante da Cenibra em prol da valori-
zação de empresas que estejam dentro da sua área de 
atuação, já que considera uma forma eficaz de promo-
ver o desenvolvimento das comunidades ali inseridas.

“Na IP, além do controle ambiental, exercemos um 
papel ativo junto a outros atores da sociedade, assu-
mindo compromissos que contribuem para o fomento 
de boas práticas nas esferas ambiental, social e econô-
mica. Por isso, estruturamos o nosso olhar em toda a a 
cadeia produtiva para garantir que nossos fornecedores 
sigam os nossos conceitos sociais, de ética e meio am-
biente”, comenta a gerente de Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade da companhia. “Realizamos também 
treinamentos e auditorias com nossos vendedores para 
garantir o alinhamento de nossos objetivos. Temos em 
mente a solução dos problemas mais complexos de nos-
sa cadeia de valor, reduzindo nosso impacto ambiental e 
promovendo a sustentabilidade a longo prazo dos bens 
naturais”, completa sobre as práticas da empresa que 
refletem atenção sobre toda a cadeia. 

Na visão da Klabin, a atuação mais ativa, exigen-
te e consciente dos consumidores com relação ao uso 
de produtos naturais e cada vez mais sustentáveis 
tem provocado a necessidade de mudança em toda a 
cadeia da indústria de papel e celulose. “Além disso, 
temos legislações ambientais mais restritivas, outro 
forte influenciador para que empresas e fornecedores 
pesquisem, criem e disponibilizem tecnologias social-
mente e ambientalmente mais responsáveis”, sublinha 
o gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente. Como 
exemplo, Nogueira cita as fábricas e empreendimentos 
inaugurados recentemente pelo setor, que usam tecno-

logia de ponta, requerem menos uso dos combustíveis 
fósseis, químicos, baixo consumo de água e recursos 
naturais, como a própria Unidade Puma, da Klabin. 
“Isso é consequência do desenvolvimento de tecnolo-
gias pelos fornecedores que melhoram os indicadores 
ambientais do setor como um todo”, avalia.

“Os fornecedores da nossa indústria estão na 
mesma página que nós, fabricantes. E não teria como 
ser diferente, dadas as demandas atuais”, opina o ge-
rente de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Re-
lações Institucionais da Carta Fabril. “Quando compra-
mos uma máquina, uma das primeiras questões, além 
da eficiência operacional, diz respeito ao consumo de 
água e energia”, exemplifica Oliveira. “Já não basta o 
equipamento ou processo serem bons em termos de 
produção e qualidade. É preciso ter um bom consumo 
de água, energia e outros insumos, e promover segu-
rança aos operadores”, completa. 

Pinheiro, diretor-presidente da Copapa, concorda 
que os diversos fornecedores que compõem a cadeia 
produtiva de celulose e papel têm contribuído de for-
ma relevante para o processo de desenvolvimento de 
tecnologias com baixo impacto ambiental. Entre eles, 
Pinheiro destaca os fornecedores de produtos químicos, 
que estão substituindo formulações tradicionais por en-
zimas. “Tais enzimas atendem às diversas necessidades 
do processo de fabricação de papel e celulose, com a 
vantagem de diminuto impacto ambiental por conta de 
serem substâncias presentes em todos os organismos 
vivos”, fala sobre o diferencial. 

Ainda na visão do diretor-presidente da Copapa, as 
novas formulações de ligas metálicas que permitem a 
fabricação de rotores, discos de refinadores, discos or-
bitais, rolos em geral mais leves e resistentes são mais 
uma forma de incrementar a atuação sustentável, já 
que economizam energia por conta do peso e permitem 
mais horas de utilização.

Comparando os valores 
praticados pela Eldorado 
atualmente com aqueles 
apresentados no início 
da operação da planta, 
é possível constatar 
uma redução de 25% no 
consumo de água e de 30% 
na geração de efluentes
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Setor enxerga espaço para outras melhorias
Apesar dos inúmeros avanços conquistados ao longo da cadeia 

produtiva, a indústria de base florestal reconhece que ainda há 
gargalos a serem superados – o que também representa uma ja-
nela de oportunidades. A escassez de recursos hídricos destaca-
-se entre tais gargalos que exigem atenção, conforme aponta a 
gerente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da com-
panhia da IP. “Como dependemos muito desse componente em 
nosso processo de fabricação, investimos em projetos de restau-
ração de nascentes, cabeceiras e margens de rios para garantir 
o uso consciente. Temos um convênio com a WWF para fomentar 
essas restaurações em Mogi Guaçu-SP, com foco em reabastecer 
nossos processos industriais”, pontua Gláucia sobre um dos pro-
jetos em andamento. 

Ela lembra que quase a totalidade da água usada pela IP na 
fabricação de papel retorna à natureza, após tratamento. Além 
disso, em 2016, a empresa reduziu 3% do consumo de água em 
relação ao ano anterior. “O uso de água na IP é intensivo, mas 
não em consumo, já que após o processo de fabricação, aproxi-
madamente 90% do volume é devolvido aos corpos hídricos na 
forma de efluente tratado nas unidades de papel para imprimir e 
escrever, e 80% nas unidades de embalagens”, informa, adicio-
nando que a companhia tem duas metas globais para controlar a 
qualidade e uso da água.

Substituir o uso de combustível fóssil no forno de cal é mais 
um desafio enfrentado pela indústria de celulose e papel. “Já 
existem métodos e tecnologias disponíveis para promover essa 
substituição, porém ainda há inviabilidade econômica. O custo 
dificulta a modificação desse procedimento”, contextualiza o 
gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Klabin. Para 
tentar reduzir o uso desse produto, no forno de cal da Unida-
de Puma, a Klabin aposta no hidrogênio que sobra do processo 
produtivo. “Nas unidades de Otacílio Costa e Correia Pinto-SC 
também temos utilizado resíduo de tall oil nos fornos de cal, que 
é um combustível de fonte renovável”, comenta Nogueira. 

O odor característico da produção de papel e celulose é ou-
tro fator que toda a indústria trabalha para conseguir melhores 
índices. O principal desafio, esclarece Nogueira, está nas fábricas 
mais antigas, que exigem um grande movimento para implantar 
tecnologias que reduzam a emissão de odor, uma vez que os 
novos empreendimentos já nascem com essa tecnologia. Bus-
cando melhorias em seus parques, a Klabin desenvolve projetos 
para redução da emissão de odor, que serão implantados neste 
e no próximo ano, que consistem na possibilidade de coletar e 
incinerar esses gases que geram o odor, conhecidos como Gases 
Não Condensáveis Diluídos (GNCD).

Ainda do ponto de vista de todo o setor, o gerente de Sus-
tentabilidade e Meio Ambiente da Klabin menciona mais um 
gargalo a ser trabalhado: a redução da geração de resíduos e 
a transformação deles em materiais viáveis para reutilização e 
reciclagem. Segundo ele, a Klabin tem trabalhado de maneira 

intensa para aprimorar, trazer mais eficiência e otimização a 
esse sistema. “A Central de Tratamento de Resíduos da Unidade 
Otacílio Costa também trata os materiais da Unidade Correia 
Pinto. O mesmo acontece com a Central da Unidade Puma, que 
também trata os resíduos da Unidade Monte Alegre. Esse exem-
plo das centrais, é necessário e deve ser uma preocupação do 
setor inteiro, visando à destinação adequada desses resíduos 
que, culturalmente, vão para aterros industriais, e com isso per-
dem seu alto potencial de reutilização pela própria fábrica e 
agricultura”, relata. Na Central de Tratamento de Resíduos da 
Unidade Puma, exemplifica Nogueira, os resíduos são trans-
formados em produtos e aditivos agrícolas, cuja aplicação é 
diversa, incluindo a criação de sub-base para estradas, adubo 
e produtos para a construção civil, como canaletas e blocos de 
paver. “Sem dúvida, são desafios coletivos e o setor está enga-
jado para alcançar essas melhorias”, afirma.

O diretor-presidente da Cenibra aponta gargalos relacionados 
à logística da matéria-prima, à disponibilização de terra e à mão 
de obra qualificada. “No Brasil, a área plantada do setor corres-
ponde a menos de 1% do território nacional, o que mostra que 
o País possui grandes áreas antropizadas e subutilizadas”, cita 
Doi, sublinhando que, diante da possibilidade de expansão sus-
tentável, as empresas devem refletir sobre o comportamento da 
sociedade e seus anseios por produtos advindos de uma cadeia 
limpa. “O setor de árvores plantadas é responsável pela geração 
de aproximadamente R$ 10 bilhões em tributos federais, esta-
duais e municipais (0,8% da arrecadação nacional) e de 4,23 mi-
lhões de empregos. Além disso, as empresas investem mais de R$ 
170 milhões/ano em programas sociais. Dados da Ibá apontam 
que são 5,4 milhões de hectares de Áreas de Preservação Perma-
nente, de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN). Seja qual for a direção escolhida pelas empresas, 
é importante manejar com responsabilidade os recursos naturais 
e buscar vencer o desafio de equilibrar os custos de produção, 
as adversidades operacionais e climáticas, bem como o atendi-
mento a uma legislação cada vez mais restritiva e burocrática no 
famigerado sentido da palavra.” 

Ainda na visão de Doi, o Brasil precisa estar cada vez mais 
alinhado com o que há de inovação no mercado, de forma a 
buscar competir sem perder conquistas sociais históricas que 
confirmam a sobriedade e a responsabilidade da iniciativa 
privada, em especial das empresas de base florestal. “Na Ce-
nibra, priorizamos a conservação dos biomas e a revitalização 
de áreas verdes, aliadas a investimentos em tecnologias para 
uma produção limpa, segura, eficiente e rentável, sempre em 
harmonia com as comunidades de atuação. A perenidade tão 
almejada pelas empresas apenas será alcançada quando as 
instituições e setores interiorizarem esse aspecto como um va-
lor cultural de sua identidade”, sugere a reflexão a todos os 
players que almejam manter a competitividade atual para seguir 
contribuindo com a consolidação do futuro.       n
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Investimento social contempla tripé da sustentabilidade

O 
Instituto International Paper (IIP) concentra todas as 
ações de responsabilidade social corporativa da compa-
nhia e tem como missão fomentar o desenvolvimento 
educacional e socioambiental com foco em crianças e 
adolescentes nas comunidades das regiões onde a em-

presa atua. Aproximadamente 30 mil pessoas em todo o Brasil são im-
pactadas com os projetos do Instituto.

Entre os programas de responsabilidade socioambiental encabeça-
dos pelo IIP, destaca-se o Escola Formare, que, em parceria com a Fun-
dação Iochpe, oferece cursos de educação profissional para jovens de 
famílias de baixa renda, com certificado reconhecido pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). “As aulas do programa são ministradas 
por profissionais da International Paper, conhecidos como educado-
res voluntários. Em 2017, as inscrições superaram 10 candidatos por 
vaga”, conta Gláucia. Já o projeto Apicultura Solidária, que teve início 
em 2011, visa ao uso múltiplo das florestas de eucalipto, priorizando 
o desenvolvimento socioambiental e gerando renda para apicultores 
locais. Além de disponibilizar as áreas florestais, a iniciativa é divulgada 
para parceiros e clientes e internamente, inserindo o produto na cesta 
de Natal dos funcionários e realizando a venda do mel nas unidades 
da empresa. Com a missão de informar e conscientizar sobre ao uso 
racional da água, o projeto Guardiões das Águas, por sua vez, incentiva 
professores e alunos a desenvolverem projetos sobre reutilização de 
água. Os vencedores recebem patrocínio para executar o projeto.  

A Klabin desenvolve diversos programas socioambientais nos mu-
nicípios onde possui operação, desde projetos para pequenos produ-
tores rurais, passando por educação ambiental e educação básica em 
ações com escolas, até amplos programas de destinação de resíduos 
sólidos para as cidades. O programa Matas Sociais – Planejando Pro-
priedades Sustentáveis é um dos exemplos de incentivo à agricultura 
familiar, que auxilia pequenos produtores rurais em todas as etapas de 
produção, desde a obtenção do Cadastro Ambiental Rural (CAR), pas-
sando pela diversificação da propriedade, incentivo ao associativismo/

cooperativismo e tendo, como objetivo final, a comercialização da 
produção nos mercados locais. Desde o ano passado, para apoiar os 
produtores também nessa última etapa, a Klabin criou uma feira de 
produtos orgânicos, na qual estes produtores oferecem à comunidade 
a ampla variedade em hortifrúti que produzem. “Além da comunidade, 
a fábrica da Klabin também consome estes produtos, são utilizados 
no refeitório, e os resíduos orgânicos gerados no refeitório, também 
vão para a Central de Reciclagem, se transformam em adubo, que por 
sua vez são fornecidos pela Klabin aos agricultores para usarem nas 
plantações. Ou seja, volta para eles em forma de fertilizante orgânico, 
formando-se assim, o ciclo único de sustentabilidade em uma produção 
da agricultura familiar”, revela Nogueira.

Com intuito de auxiliar na gestão dos resíduos das cidades, a Klabin 
desenvolve um projeto em parceria com o Consórcio Caminhos do Ti-
bagi, formado por sete municípios do Paraná (Imbaú, Ortigueira, Re-
serva, Tamarana, Tibagi, Telêmaco Borba e Ventania). Segundo informa 
o gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente, foi realizado um dia-
gnóstico da cadeia de resíduos de cada cidade para elaboração dos 
planos de ação. “Nos últimos anos, temos fornecido aos municípios 
estruturas ou equipamentos como barracões, caminhões de coleta se-
letiva e materiais para estruturar a reciclagem em cada local, projeto e 
licenciamento para um aterro sanitário, além de atuar na capacitação 
dos catadores e formar associações ou cooperativas para organizar 
esse trabalho”, detalha o trabalho atual. Outra frente de atuação do 
projeto diz respeito à educação ambiental nas escolas municipais, que 
promove a formação dos professores e coordenadores pedagógicos 
para que os conceitos de coleta seletiva e reciclagem sejam trabalha-
dos e multiplicados entre os alunos durante todo o ano.

Presente em 54 municípios de Minas Gerais, a Cenibra desenvolve 
inúmeros programas que visam elevar os níveis de qualidade de vida 
das populações vizinhas. O diretor-presidente ressalta que o Instituto 
Cenibra apresenta 50 projetos socioambientais que contemplam as 
áreas de educação, meio ambiente, inclusão digital, geração de traba-
lho e renda, resgate cultural, esporte e cidadania. “O Investimento So-
cial Corporativo da Cenibra, ou seja, a destinação estratégica de recur-
sos da empresa (financeiros, humanos, técnicos ou gerenciais) para os 
projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos de benefício público, 
integra o plano de negócios da empresa de forma determinante para 
garantir o desenvolvimento sustentável”, frisa Doi.

As diretrizes de Relações Institucionais da Cenibra objetivam tam-
bém promover o relacionamento positivo com as comunidades, por 
meio de doações, intervenções de infraestrutura e contatos com lide-
ranças, dentre outras demandas. A partir da análise do Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) e do Índice Mineiro de Responsabilidade So-
cial (IMRS) dos municípios em que atua, o Instituto Cenibra realiza um 
plano considerando também a análise da vocação cultural e econômica 
dos municípios, indicadores relacionados às dimensões saúde, educa-
ção, segurança pública, assistência social, meio ambiente e habitação, 
cultura, esporte, turismo e lazer, renda e emprego e finanças munici-

O Instituto International Paper concentra todas as ações de responsabilidade 
social corporativa da IP e tem como missão fomentar o desenvolvimento 
educacional e socioambiental com foco em crianças e adolescentes nas 
comunidades das regiões onde a empresa atua
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pais, buscando proporcionar a melhoria da qualidade de vida, por 
meio de uma gestão integrada, que garanta trabalho, geração de 
renda, valorização cultural e formação de consciência crítica.

Criado em 1999, o Instituto Ecofuturo, mantido pela Suzano, de-
senvolve ações e projetos relacionados ao fortalecimento da prática 
de leitura, universalização de bibliotecas e conservação do meio 
ambiente. É também responsável pela gestão do Parque das Ne-
blinas, área de 6 mil hectares onde são promovidas atividades de 
ecoturismo, pesquisa científica, educação socioambiental, manejo 
florestal e participação comunitária. Somente na área do parque 
encontram-se 449 nascentes do Rio Itatinga, o que equivale a 50% 
da bacia desse rio.

A Suzano também participa de diversas iniciativas de vigilância 
e combate a incêndios, em áreas próprias e de terceiros, e de ações 
sociais de recuperação e preservação dos recursos hídricos. É o caso, 
por exemplo, do projeto Nascentes do Rio Mucuri, uma parceria 
com a The Nature Conservancy (TNC), maior organização ambien-
tal do mundo. A iniciativa é voltada à implementação da cadeia de 
restauração na Bacia do Rio Mucuri, por meio de ações de educa-
ção ambiental, extensão rural a pequenos produtores, produção de 
mudas e a recuperação de nascentes. O trabalho foi iniciado nos 
municípios de Ladainha, Poté e Malacacheta em Minas Gerais, onde 
se encontram as principais nascentes do rio. 

A Copapa dá enfoque ao desenvolvimento de talentos regionais, 
por meio da oferta de bolsas de estudo para a formação de jovens 
profissionais, de forma que eles possam ter melhores perspectivas 
futuras no mercado de trabalho. “Além disso, estamos sempre aten-
tos às diversas demandas de nossa comunidade, com patrocínio de 
eventos socioeducativos e culturais”, pontua Pinheiro, informando 
que a empresa disponibiliza seus profissionais para a apresentação 
de palestras e incentiva o trabalho voluntário. Entre tais ações, ele 
cita a doação de materiais e serviços para instituições de caridade e 
assistenciais, bem como organizações sem fins lucrativos.

Ciente do meio em que está inserida, a Eldorado busca incenti-
var o desenvolvimento local com responsabilidade social. “Este é 
um dos pilares que norteiam as ações da Eldorado em cada novo 
empreendimento ou atividade, pois acreditamos que a parceria au-

têntica e aberta com as comunidades acrescenta ainda mais valor 
ao negócio e proporciona ganhos para todos os envolvidos”, pontua 
Fábio de Paula, gerente de Sustentabilidade da companhia.

Como exemplos dessa atuação, De Paula cita que a Eldorado 
conta com um cronograma de visitas aos assentamentos próximos 
às suas operações e atende às solicitações de reuniões. “As comu-
nidades e assentamentos estão localizados nos municípios de Três 
Lagoas, Selvíria, Inocência, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Água 
Clara, Bataguassu, Paranaíba, Dois Irmãos do Buriti e Ribas do Rio 
Pardo, todas no Mato Grosso do Sul”, elenca ele, ressaltando que os 
vizinhos que estão a 50 metros ao redor das áreas de plantação da 
empresa também recebem visitas periódicas.

Para este contato frequente, a Eldorado dispõe de canais de co-
municação efetivos que favorecem a troca de informações e o aten-
dimento eficaz das partes interessadas nas mais diversas áreas de 
atuação. “A Eldorado possui uma ferramenta interna para a gestão 
com os stakeholders, priorizando investimentos no setor de saúde e 
educação. Por meio de repasses de materiais e equipamentos, obras, 
reuniões com partes interessadas, educação ambiental, projeto 
agroecológico em assentamentos, entre outras ações, a companhia 
amplia o leque de sua atuação em diversas áreas da sociedade”, 
detalha o gerente de Sustentabilidade sobre o investimento de mais 
de R$ 2,5 milhões previsto para 2018. 

Entre os projetos com conceito de sustentabilidade compartilha-
da encabeçados pela Eldorado, está o PAIS (Produção Agroecológi-
ca Integrada e Sustentável) desenvolvido em parceria com SEBRAE. 
“Trata-se de uma nova alternativa de trabalho e renda para a agri-
cultura familiar, estimulando a prática orgânica.  Atualmente, são 
45 PAIS instalados nos assentamentos da região e mais de 55 to-
neladas de produtos comercializados, tendo a Eldorado como uma 
empresa cliente para a compra destes hortifrutis”, revela De Paula.

Criado em 1999, o Instituto Ecofuturo, mantido pela Suzano, desenvolve 
ações e projetos relacionados ao fortalecimento da prática de leitura, 
universalização de bibliotecas e conservação do meio ambiente
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De Paula: ”A Eldorado possui uma ferramenta interna para a gestão com 
os stakeholders, priorizando investimentos no setor de saúde e educação”

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
 E

LD
O

RA
DO


