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Sumário
Visão de Sustentabilidade

Prática essencial
O papel é um produto renovável, reciclável e biodegradável
cujo ciclo de vida está diretamente relacionado ao meio
ambiente. No Brasil, 100% da celulose utilizada como
matéria-prima tem origem em florestas plantadas.
Por isso, buscar a sustentabilidade faz parte da gestão de
negócio das indústrias de celulose e papel. No setor, o
uso sustentável de recursos naturais – como solo e água
– é prioridade estratégica e tem como objetivo garantir a
viabilidade do cultivo florestal e, assim, perpetuar
as atividades.
A indústria procura utilizar as melhores práticas
socioambientais para conservar a biodiversidade, buscar
um ciclo de produção cada vez mais limpo e diversificar
o uso econômico das florestas plantadas para ampliar os
benefícios sociais gerados, seja a partir de oportunidades
de emprego e renda, seja no envolvimento de pequenos
produtores por meio de programas de parcerias florestais.
Nesse contexto, o setor tem reafirmado o compromisso
com o desenvolvimento sustentável do País, por
meio de investimentos na recuperação de áreas
degradadas, fomento de arranjos produtivos como as
parcerias florestais, geração de empregos, proteção da
biodiversidade e, sobretudo, no fortalecimento do diálogo
com todos os públicos envolvidos.
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Geração de
valor
GRI
1.1

A indústria brasileira de celulose e papel tem na
sustentabilidade o melhor caminho para gerar e
distribuir valor de modo equilibrado entre negócio,
sociedade e meio ambiente. Preservar recursos
naturais e promover a inclusão social em nossa
cadeia de valor são fundamentais para o sucesso
do setor, que tem no plantio florestal o seu principal diferencial.
As florestas plantadas geram benefícios econômicos e socioambientais para todos. Ao mesmo
tempo em que fornecem matéria-prima renovável
e reciclável para a produção de 100% do papel
fabricado no Brasil, protegem a biodiversidade
conservam o solo e a água, além de contribuírem
significativamente para o combate às mudanças
climáticas, por seu potencial de captura de carbono da atmosfera. Também abrem oportunidades
de inclusão social, pela oferta de empregos no
campo e na cidade, geração de renda para pe-

quenos produtores rurais, via parcerias florestais,
e distribuição de riqueza por meio de impostos pagos aos governos federal, estaduais e municipais.
Vivemos um momento no Brasil em que, se todos
os esforços, do governo, de empresas e da sociedade civil, forem bem orquestrados, poderá representar uma excelente oportunidade para gerarmos
valor para toda a sociedade e a economia do País.
Com avanços genéticos e desenvolvimento de novas tecnologias, as florestas plantadas para produção de celulose e papel continuarão crescendo de
forma sustentável e contribuindo para assegurar a
posição do Brasil como expoente no cultivo e beneficiamento da madeira de florestas plantadas.
Diante desse cenário, é importante reforçarmos o
diálogo transparente com nossas partes interessadas para o debate de todos os temas que permitam
a perpetuação e a ampliação da geração de valor
de nossas atividades junto a toda a cadeia de negócio. Com essa perspectiva e com a certeza de que
há um longo caminho a trilhar, apresentamos neste
relatório os avanços e desafios do setor de celulose
e papel no Brasil, que busca, dia a dia, evoluir, de
forma inconteste, em suas práticas sustentáveis.

Preservar recursos naturais e
promover a inclusão social em nossa
cadeia de valor SÃO FUNDAMENTAIS
para o sucesso do setor.
FOTO: Roberta DabDab

José Luciano Penido
Presidente do Conselho Deliberativo

FOTO: Divulgação
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Mensagem
Brasil na frente
GRI
1.1

Nesse ano, em que a ONU celebra o Ano Internacional das Florestas, um dos desafios do setor brasileiro de celulose e papel é transmitir à sociedade
o nosso compromisso e respeito à preservação e
conservação das florestas. Nossa relação com o
meio ambiente é especial, pois o cultivo de árvores é o centro do nosso negócio.
Ainda persistem percepções equivocadas sobre a produção de celulose e papel no Brasil.
Uma das missões deste relatório de sustentabilidade é comunicar com equilíbrio os avanços e
os desafios de nossa indústria. É uma oportunidade para que o público saiba mais a respeito
das práticas de nosso setor, que vêm superando concorrentes de todo o mundo graças a sua
produtividade, e também para falar de nossa
expertise no manejo sustentável e no uso múltiplo
das florestas plantadas, bem como no consumo
eficiente de recursos naturais.
Precisamos evidenciar que temas como mudanças climáticas, biodiversidade, ecoeficiência e geração de energia a partir de matrizes limpas são inerentes ao planejamento estratégico de nossa indústria.

Do ponto de vista socioeconômico, temos nossa importância reconhecida pelo governo federal,
que apontou o setor como um dos cinco mais
promissores para o futuro da economia brasileira.
Nossa posição se justifica pelo faturamento, que
se aproxima de R$ 30 bilhões anuais; uma cadeia
de valor que responde por quase 700 mil empregos diretos e indiretos em 18 Estados do País;
uma área de floresta plantada com 2,2 milhões de
hectares; e outros 2,9 milhões preservados, contribuindo, de modo relevante, para a agricultura
familiar e a preservação ambiental.
O desempenho conjunto de todo o setor nos
avaliza a participar dos principais fóruns nacionais e internacionais de discussão sobre os desafios que o presente e o futuro nos reservam:
mudanças climáticas, mercado de carbono, biotecnologia, uso da terra, infraestrutura e logística,
inclusão social e equilíbrio tributário, entre outros.
Todas as soluções para a complexidade do nosso
tempo pedem um esforço de construção coletiva,
de entendimento, e o setor brasileiro de celulose
e papel já demonstrou que tem vocação e disposição para transformar riscos em oportunidades.
Elizabeth de Carvalhaes
Presidente-Executiva

FOTO: Gleison Rezende

Um dos desafios do setor é transmitir
à sociedade o seu compromisso com
a preservação E A conservação das
Florestas BRASILEIRAS.
FOTO: Marcos Alves/Imagem
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representatividade
GRI
2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8

A Associação Brasileira de Celulose e Papel
(Bracelpa) é a entidade que representa, no Brasil
e no exterior, as indústrias nacionais produtoras de
celulose e papel. Atualmente, suas 37 associadas
respondem por 100% da produção brasileira de
celulose e por 85% da fabricação de todos os tipos
de papéis (para imprimir e escrever, papelcartão,
embalagens, imprensa, papéis para fins sanitários
e papéis especiais, entre outros), com atividades
em 539 municípios de 18 Estados.

Com sede em São Paulo (SP) e escritório em
Brasília (DF), a Bracelpa empenha-se em promover a competitividade e os atributos das florestas
plantadas e dos produtos que dela se originam,
disseminar boas práticas e representar seus associados nos fóruns de interesse da indústria,
bem como em negociações perante os principais
órgãos nacionais e internacionais, com interlocutores públicos, privados ou do terceiro setor.
A associação é responsável pela comunicação
e divulgação de informações e dados setoriais,
abrangendo questões políticas, econômicas, sociais e ambientais relacionadas às atividades das
empresas. No intuito de fortalecer o relacionamento do setor com os stakeholders, a Bracelpa
promove e estimula continuamente o diálogo entre
seus associados, por meio dos comitês temáticos e
de encontros com organizações não governamentais, associações congêneres e órgãos do governo.

O relatório é uma ferramenta
importante para apresentar à
sociedade o comprometimento do
setor com A SUSTENTABILIDADE.
FOTO: GUILHERME BALCONI
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A Bracelpa atua em âmbito internacional
para promover a competitividade do setor
brasileiro de celulose e papel

FOTO: Delfim Martins

GRI
4.13
O foco da atuação externa da Bracelpa está em
ampliar a participação e a influência da indústria
brasileira de celulose e papel nos mercados internacionais. Dentro dessa estratégia, em 2010,
a Associação passou a participar e intensificou a
atuação em diversas organizações globais:
Advisory Committee on Paper and Wood Products
(ACPWP): renovou a participação no Comitê da
Organização das Nações Unidas para Agricultura
e Alimentação (FAO), formado por executivos do
setor privado de celulose e papel de todo o mundo. Essa instância tem como objetivo apresentar
orientações sobre questões relevantes para a indústria e apoiar países-membros a alcançar o desenvolvimento sustentável.

Atuação internacional

Sobre o relatório

Sumário de
conteúdo GRI

United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC): conquistou a condição de organização observadora permanente, o que confere à
entidade o direito de acompanhar negociações relacionadas às questões climáticas e realizar eventos paralelos nas Conferências das Partes (COPs).
Forest Stewardship Council (FSC): associou-se
a esta organização independente que promove o
manejo responsável de florestas e tem a incumbência de emitir uma das certificações de origem
mais reconhecidas e aceitas em todo o mundo
(leia mais na página 18). Com essa associação, a
Bracelpa fortaleceu a presença do setor nacional
de celulose e papel em diálogos internacionais.
International Council of Forest and Paper
Associations (ICFPA): no Brasil promoveu, em janeiro de 2010, uma das quatro reuniões anuais do
grupo de trabalho responsável pelo planejamento
estratégico do ICFPA, entidade que reúne 43 associações de base florestal, celulose e papel de todo
o mundo para promover a cooperação em áreas de
interesse comum e defender causas do setor internacionalmente. Nessa ocasião, foram discutidos temas estratégicos para fortalecimento e desenvolvimento dos setores no contexto mundial diante das
questões do uso da água e mudanças climáticas.
Conselho de Integração Internacional (Cointer):
integrou este conselho, que é uma instância da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e tem
como foco debater acordos de comércio e outros
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temas, como competitividade, sistema tributário e
logística. Ao integrá-lo, a Bracelpa debate proposições e acordos de comércio que influenciam as
condições de acesso do setor aos mercados internacionais e vice-versa.
Coalizão Empresarial Brasileira (CEB): passou
a integrar a CEB, coordenada pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), que intermedeia o
diálogo entre representantes do setor industrial
brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores
(MRE) e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e tem como objetivo alcançar consenso nas negociações internacionais e promover a abertura de novos mercados
para a indústria brasileira, por meio de Acordos de
Comércio Bilaterais e Multilaterais.
Conselho Empresarial Brasil-EUA (Cebeu): passou a participar de reuniões da entidade, mesmo
sem ser membro associado. Em 2010, integrou
a missão empresarial, organizada pelo próprio
Cebeu, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela CNI, para tratar das relações
comerciais entre Brasil e Estados Unidos no Congresso Nacional norte-americano.
Brazil Industry Coalition (BIC): a Bracelpa também participa dessa organização, com sede em
Washington (EUA), que tem a missão de acompanhar as mudanças e as atualizações na legislação
norte-americana e como novas medidas podem
afetar o comércio com o Brasil.
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Em 2010, a Bracelpa foi uma das participantes da 16ª Conferência de Partes da Organização das Nações Unidas (COP16),
em Cancun, no México, evento global que reuniu representantes de 192 países buscando chegar a uma visão compartilhada
sobre alterações do clima e dialogar sobre ações cooperativas
de longo prazo para a redução de emissões de gases causadores
do efeito estufa, apontados como principal fator responsável
pelo aquecimento global (leia mais na página 21). Um dos temas centrais da Conferência foi a busca de alternativas para o
período pós-2012, quando expira o primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto.
Ainda foram analisadas propostas para redução do desmatamento, uso de tecnologias limpas e financiamento
de programas que promovam o desenvolvimento sustentável.
Muito embora a COP16 não tenha alcançado o consenso
em relação a um acordo climático global para o período
pós-2012, os temas em debate oferecem boas oportunidades
para a indústria nacional de celulose e papel. Um dos pontos
fundamentais é a manutenção do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que possibilita a comercialização de créditos de carbono entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Foi a terceira participação da Bracelpa em Conferências
das Partes da ONU. Novamente o objetivo foi apresentar os
benefícios das florestas plantadas no combate às mudanças climáticas. Um dos destaques foi a exibição do vídeo “Florestas
plantadas: grandes aliadas do planeta” – disponível via internet
no canal da Bracelpa no YouTube (www.youtube.com/Bracelpa)
–, que apresenta as práticas sustentáveis do setor no Brasil e
como as florestas plantadas colaboram na mitigação dos efeitos
do aquecimento global.
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GRI
4.14 | 4.16

Diálogo com Stakeholders

Equilíbrio e
consenso
O setor de celulose e papel vem se empenhando,
ao longo da última década, em aprimorar o diálogo com os diversos públicos, dedicando-se intensamente a construir um relacionamento cada vez
mais aberto e transparente com as diversas partes
interessadas, coordenando esforços para a busca
do equilíbrio e do consenso.
Participantes ativas do Diálogo Florestal, fórum
criado há mais de dez anos por ONGs socioambientais e empresas que visam a equalizar o desenvolvimento e a conservação, as empresas do
setor têm evidenciado ganhos ambientais importantes nos Estados onde operam.
A participação no Diálogo Florestal possibilitou
que a indústria de celulose e papel fosse o único
setor produtivo a conseguir construir uma ponte de
consenso com as organizações não governamentais
em torno da reformulação do atual Código Florestal.

A íntegra do documento e mais informações sobre o Diálogo Florestal estão disponíveis na internet, no site www.dialogoflorestal.org.br.
Entre outras ações adotadas pelas empresas associadas, vale destacar a prática de diálogo com
as comunidades do entorno das operações, via
planejamento participativo para o desenvolvimento local e implementação de serviço de ouvidoria.
GRI
4.12, EC2, SO5

Contribuição em políticas públicas
Ao longo de 2010, a Bracelpa foi participante ativa das discussões a respeito da revisão do
Código Florestal Brasileiro, da Política Nacional de
Resíduos Sólidos e da Política Nacional de Mudanças Climáticas.
Neste contexto, o setor de celulose e papel dialoga constantemente com o governo, oferecendo
informações aos formuladores de políticas públicas para contextualizar o cenário e subsidiar a
regulamentação de matérias importantes para o
desenvolvimento da indústria no Brasil.

anterior
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Modernização do Código Florestal: no intuito de
contribuir para a modernização do Código Florestal Brasileiro, o setor participou dos encontros promovidos pelo Diálogo Florestal, fórum criado há
mais de dez anos pelas principais organizações
socioambientais e empresas de base florestal,
com o objetivo de construir uma visão comum
que leve a ações economicamente viáveis e aumente a escala dos esforços e os resultados para
conservação e preservação do meio ambiente.
Foram discutidos 16 pontos específicos da proposta do novo Código Florestal, buscando o equilíbrio entre a visão das empresas de base florestal
e a preocupação legítima das organizações socioambientais com a preservação do meio ambiente
e da agricultura familiar. A expectativa do Diálogo
é apresentar ao governo uma proposta alternativa
de consenso entre organizações socioambientais
e empresas.
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS): o
governo federal instituiu a PNRS, que responsabiliza os segmentos industriais pelos resíduos de seus
produtos, gerando a necessidade, no caso do segmento produtor de embalagens, de desenvolver sistemas de logística reversa para o retorno de todo o
material gerado. Com o objetivo de esclarecer pontos ligados à produção de papel, o setor participou
continuamente dos debates promovidos pelo governo com representantes dos poderes executivos
e legislativos e a sociedade civil. Para a Bracelpa, a
PNRS é uma grande oportunidade para fortalecer a
cadeia produtiva do papel por meio da coleta seletiva, além de ampliar os benefícios sociais, ambientais e econômicos que a política produz.

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Atuação social

O setor dialoga com o governo
e fornece informações
para subsidiar a formulação
de políticas públicas

Política Nacional de Mudanças Climáticas: o setor de base florestal tem um papel de destaque na
mitigação das mudanças climáticas, pois a atividade de reflorestamento contribui significativamente
para a absorção de CO2 da atmosfera e o estoque
de carbono equivalente nas áreas de plantio e reservas florestais. Neste contexto, o setor trabalha
para a construção de um cenário favorável às partes interessadas. Políticas públicas que reconheçam os benefícios climáticos gerados pelas florestas plantadas podem consolidar e incrementar a
contribuição do Brasil aos esforços de mitigação e,
ao mesmo tempo, ajudar o setor a superar o desafio de incrementar a oferta de madeira plantada no
País, ainda muito aquém da demanda e do potencial nacional. Com esse objetivo, a indústria de celulose e papel tem buscado acompanhar a Política
Nacional de Mudanças Climáticas e colaborar com
ela, de modo coerente com a evolução do regime
internacional pautado pela Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, inclusive o Protocolo de Kyoto.
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GRI
4.1

Governança e gestão

Modelo
colaborativo

A governança da Bracelpa estrutura-se em três Conselhos. Com 40
membros, dos quais seis são representantes de sindicatos estaduais
da indústria, o Conselho Consultivo é responsável por analisar e validar as políticas, os planos e as diretrizes formuladas pelo Conselho
Deliberativo, que, com 15 membros, define a agenda da entidade,
enquanto o Conselho Fiscal, formado por três membros e dois suplentes, aprova a gestão financeira.
A Presidência Executiva e a Diretoria são responsáveis pela coordenação das atividades da equipe de colaboradores da entidade.
O modelo de gestão da Bracelpa apoia-se ainda na ação de Comitês Temáticos, cujo papel é debater questões estratégicas relacionadas a florestas, produtos, sustentabilidade e comunicação, entre
outras. Compostos de aproximadamente 250 representantes das
empresas associadas que avaliam as principais tendências para o
setor, produzem estudos e recomendam ações a serem executadas
pela entidade.
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Associadas Bracelpa

Bracelpa associated companies

Florestas plantadas
Planted forests

(em mil hectares)

Forestry Partnerships (in thousand ha)

Reciclagem (em mil toneladas)
Recycling (in thousand tons)

Florestas plantadas do setor
(em mil hectares)

Sector’s Planted forests (in thousand hectares)

Capitais estaduais
State capitals
N
N

Associadas Bracelpa
Bracelpa
associated
companies
Associadas
Bracelpa
Bracelpa associated companies
Florestas plantadas
Planted
forestsplantadas
Florestas
Planted forests

N

Reciclagem (em mil toneladas)
Recycling
(in thousand
Reciclagem
(emtons)
mil toneladas)
Florestas
plantadas
Recycling
(in thousand tons)
Planted
forests
Florestas
plantadas do setor
(em
mil hectares)
Florestas
plantadas(emdomilsetor
hectares)

Florestas plantadas – por região

9%

(em mil hectares)

Forestry Partnerships (in thousand
ha)hectares)
(em mil
Associadas Bracelpa
Forestry Partnerships
(in thousand ha)
Bracelpa
associated companies

Sector’s
Planted forests (in thousand hectares)
(em
mil hectares)
Forestry
Partnerships (in thousand ha)

1%

Sector’s Planted forests (in thousand hectares)

Major
exporting
papel
/ paperports

Fronteira nacional
National
bordernacional
Transporte
terrestre
Fronteira

Sudeste
Nordeste

Capitais estaduais

Fronteira nacional
estadual
National
borderestadual
State
border
Fronteira

State capitals

State border

Capital nacional

Fronteira regional
Fonte / Source: Bracelpa
Regional border

Sul
Centro-Oeste
Norte

28%

Major exporting ports

Exportação por modal
Transporte terrestre
Modal export
Ground
transportation
Transporte
terrestre
Ground
transportation
celulose
/portos
pulp
Principais
papel
/
paper
exportadores
celulose / pulp

Capitais
estaduais
Reciclagem
(em mil toneladas)
State
capitalsestaduais
Capitais
Recycling (in thousand
tons)
State capitals
Capital
nacional
Florestas
plantadas
do setor
National
capital
Capital
nacional
(em mil hectares)

34%

28%

Capital nacional
National
Exportação
por capital
modal
Modal
export por modal
Exportação
Modal export
Principais portos
exportadores
Principais
portos
Major
exporting ports
exportadores

Fonte: Bracelpa

National
capital forests (in thousand hectares)
Sector’s Planted

0,8%

da área agricultável
do Brasil é de
florestas plantadas.

National capital

Groundborder
transportation
National
celuloseregional
/ pulp
Fronteira
papel
/ regional
paper
Regional
border
Fronteira
Regional border

Fonte / Source: Bracelpa

Fronteira estadual
State border

Fonte / Source: Bracelpa

Exportaçã
Modal export
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Ciclo responsável

Sobre o relatório

1
Floresta plantada para
fins industriais (produção
de celulose e papel).

Do cultivo das árvores à reciclagem dos produtos,
a cadeia produtiva do setor de celulose e papel do
Brasil é umas das mais sustentáveis do mundo.

1
2

Atuação social

3

Sumário de
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2
Floresta nativa em Área de
Preservação Permanente (APP),
conforme o Código Florestal
Brasileiro.
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3
Matéria-prima utilizada para a
produção de celulose e papel
(todos os tipos de papel: para
imprimir e escrever, papelcartão,
embalagens, imprensa, para fins
sanitários e papéis especiais,
entre outros).
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Desempenho
econômico
Crescimento
em números

Em 2010, a economia mundial seguiu em ritmo
de gradual recuperação, após a crise de crédito
desencadeada a partir do mercado imobiliário
norte-americano no final de 2008. O Brasil foi o
único país do mundo em que a produção de celulose cresceu nesse período. Com 14,1 milhões
de toneladas anuais, elevou em 5,6% as 13,3
milhões de toneladas registradas em 2009. Já a
produção de papel totalizou 9,8 milhões de toneladas, volume que superou em 3,9% os 9,4 milhões de toneladas de 2009.

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Atuação social

O maior dinamismo econômico de mercados
emergentes, como China, Índia, Rússia, Leste Europeu e América Latina, confirmam a recuperação
do setor e propiciam perspectivas positivas. Segundo avaliação da consultoria Pöyry, a demanda
mundial de celulose de fibra curta deve crescer,
em média, 3% ao ano até 2023, enquanto a demanda por todos os tipos de papel, principalmente
os de embalagem e para fins sanitários, tendem
a aumentar em 1,5% ao ano nesse período. E o
setor brasileiro será um concorrente cada vez mais
importante nesse mercado.
A recuperação da economia global foi refletida
no saldo da balança comercial do setor, que saltou de US$ 3,7 bilhões, em 2009, para US$ 4,9
bilhões, um crescimento de 33%. A receita das
exportações cresceu 35,4%, totalizando US$ 6,8
bilhões, ante US$ 5 bilhões em 2009. É importante
destacar que a China teve participação fundamental nesse resultado, tornando-se o principal destino
da celulose brasileira, com 1,1 milhão de toneladas, representando 34% das exportações da fibra.
A América Latina é a região que mais consome
o papel brasileiro, representando 57% do total das
vendas internacionais. Com isso, o faturamento
com exportação para países latino-americanos
cresceu 28,8% na comparação com 2009.
No mercado interno, o destaque ficou para as
vendas de papelcartão (crescimento de 14,8%
na comparação com 2009) e papéis para fins
sanitários (crescimento de 5,9% na comparação
com 2009).
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“Intrigante saber que em função
da carga tributária e trabalhista,
o Brasil, que tem a maior
capacidade competitiva para
a fabricação de celulose no
mundo, perde no preço
final do papel.”
Mário Cesar de Camargo
presidente da associação brasileira
da indústria gráfica

Desempenho do setor (em mil toneladas)
Celulose
2009
Produção

2010

%

13.315

14.064

5,6

Importação

359

412

14,8

Exportação

8.229

8.375

1,8

Consumo aparente

5.445

6.101

12,0

Papel

2009

2010

%

Produção

9.428

9.792

3,9

Importação

1.085

1.502

38,4

Exportação

2.008

2.074

3,3

Consumo aparente

8.505

9.220

8,4

Fonte: Bracelpa
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Faturamento anual (em R$ mil)
2009
Celulose
8.035.267
Papel
14.938.350
Artefatos¹
4.544.836
Total
27.518.453

Perfil

2010
11.414.773
17.471.045
5.064.029
33.949.847

Desempenho
econômico

%
42,06
16,95
11,42
23,37

Gestão
ambiental

Atuação social
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O ganho de
produtividade é um
dos principais fatores
que garantem a
competitividade da
indústria nacional.
FOTO: GUILHERME BALCONI

1. Refere-se a vendas de produtos manufaturados, como caixas, caderno e itens de higiene
Fonte: Bracelpa

Balança comercial (US$ milhões FOB²)
Celulose
2009
Importação
242
Exportação
3.315
Saldo
3.073
Papel
2009
Importação
1.907
Exportação
1.686
Saldo
589

2010
360
4.762
4.402
2010
1.540
2.008
468

%
48,8
43,7
43,2
%
40,4
19,1
-20,5

2. Sigla de Free on board, que designa uma modalidade de exportação na qual o remetente é responsável
pelos custos de transporte e seguro da mercadoria somente até ela ser embarcada, quando passa a ser de
responsabilidade do importador
Fonte: Bracelpa

Impostos
Em 2010, os impostos pagos pelas empresas do setor de celulose
e papel tiveram aumento de 13% em relação a 2009, totalizando
R$ 2,5 bilhões.
Impostos e taxas pagos pelo setor (em milhares de R$)
Arrecadador
Municipais
Estaduais
Federais
Total

2009
75.456
803.257
1.299.359
2.178.072

2010
92.329
891.901
1.481.918
2.466.148

%
22,36
11,04
14,05
13,23

Competitividade

Alto rendimento
As florestas plantadas do setor brasileiro de celulose e papel apresentam excelentes níveis de
produtividade – maior rendimento de celulose por
metro cúbico de madeira por hectare a cada ano
(m³/ha/ano) – quando comparadas às de outros
países. No Brasil, a produtividade média das florestas de eucalipto é de 44 m³/ha/ano, enquanto a
das florestas de pinus é de 38 m³/ha/ano.
O ganho de produtividade é um dos principais
fatores que garantem a competitividade da indústria nacional, permitindo concorrer no mercado internacional, apesar de a indústria nacional enfrentar desvantagens em outros importantes aspectos,
como carga tributária e custos logísticos.

No Brasil, a área de cultivo florestal necessária
para a fabricação de 1,5 milhão de toneladas de
celulose por ano é de 140 mil hectares, um terço
da utilizada na Escandinávia, por exemplo. Isso
viabiliza a produção com uma ocupação relativamente menor de terras, se comparadas com as
áreas agrossilvipastoris disponíveis no Brasil.
O alto nível de produtividade é atribuído a investimentos em pesquisa e desenvolvimento,
clonagem de mudas, além do planejamento socioambiental e de uma mão de obra altamente
qualificada. Favorecidas também pelas boas condições do clima e do solo brasileiro, as florestas
plantadas de eucalipto e pínus são as que têm o
menor ciclo de crescimento no mundo.
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Você sabia?
100% da madeira utilizada na fabricação de celulose e papel
têm origem em florestas plantadas de eucalipto e pinus,
espécies cultivadas especialmente para este fim. Nenhuma
árvore de mata nativa é derrubada para a fabricação de papel.

Rotação e rendimento – espécies de celulose de fibra curta (eucalipto)
Espécie

Madeira para celulose – produtividade média (m³/ha/ano)

País

Rotação³ (anos)

Rendimento
(m³/ha/ano)

Eucalipto

Brasil

7

44

Eucalipto

África do Sul

8-10

20

Eucalipto

Chile

10-12

25

Espécie

1980

2009

Cresc.

Eucalipto

Portugal

12-15

12

Eucalipto

24

44

83%

Eucalipto

Espanha

12-15

10

Pinus

19

38

100%

Bétula

Suécia

35-40

6

Bétula

Finlândia

35-40

4

Fonte: Bracelpa

As florestas plantadas
brasileiras têm o menor ciclo
de crescimento do mundo
FOTO: João Rabelo

Rotação e rendimento – espécies de celulose de fibra longa (pinus)
País

Rotação3 (anos)

Rendimento
(m³/ha/ano)

Brasil

15

38

Pinus radiata

Chile

25

22

Pinus radiata

Nova Zelândia

25

22

EUA

25

10

Canadá (costa)

45

7

Suécia

70-80

4

Espécie
Pinus spp

Pinus elliottii/taeda
Pinus de Oregon
Picea abies
Picea abies
Picea glauca
Picea mariana

Finlândia

70-80

4

Canadá (interior)

55

3

Canadá (leste)

90

2

3. Período de crescimento das espécies, do plantio até a colheita
Fonte: Pöyry
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Perfil

Desempenho
econômico

Maiores produtores mundiais de celulose e papel
Celulose
Papel
País
Mil toneladas País
1. EUA
48.329 1. China
2. China
20.813 2. EUA
3. Canadá
17.079 3. Japão
4. Brasil
13.315 4. Alemanha
5. Suécia
11.463 5. Canadá
6. Finlândia
9 .003 6. Suécia
7. Japão
8.506 7. Finlândia
8. Rússia
7.235 8. Coreia do Sul
9. Indonésia
5.971 9. Brasil
10. Chile
5.000 10. Indonésia
11. Índia
3.803 11. Índia
12. Alemanha
2.542 12. Itália
Demais países
24.898 Demais países
Total mundial
177.957 Total mundial

Gestão
ambiental

Mil toneladas
86.391
71.613
26.279
20.902
12.857
10.933
10.602
10.481
9.428
9.363
8.693
8.449
84.696
370.687

Fontes: RISI e Bracelpa (2009)

Uso da terra no Brasil
Área total
Total de área preservada e outros usos
Total de terra cultivável
Terras cultiváveis (por cultura)
Soja
Milho
Cana-de-açúcar
Café
Algodão
Laranja
Pastagens
Terras disponíveis
Florestas plantadas
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Milhões de ha % do total de terras
851
100,0
529
62,2
315
37,0
72
8,5
22
2,6
14
1,7
9
1,0
2
0,2
1
0,1
1
0,1
172
20,2
72
8,4
7
0,8

Atuação social

Sobre o relatório
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17%

é a carga tributária
sobre os investimentos
do setor.

Investimentos
Segundo estimativas da ONU, até 2050 a população mundial deve chegar a 9 bilhões de pessoas. Esse cenário aponta boas perspectivas de
crescimento para a indústria de celulose e papel,
em especial no consumo de papel pelas áreas de
alimentação, higiene pessoal e educação.
Tal perspectiva dependerá, no entanto, da recuperação das economias mundiais desenvolvidas e
do novo cenário cambial.
Viabilizando-se os novos investimentos, o setor
terá suporte para a expansão da base florestal, a
ampliação e a modernização de fábricas. O foco é
continuar aumentando a produtividade das florestas plantadas, por meio de novas tecnologias e desenvolvimento genético, e, ao mesmo tempo, gerar

Ações e
projetos

próxima
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valor socioambiental, assegurando a posição brasileira como expoente sustentável no cultivo e no
beneficiamento da madeira de florestas plantadas.
Diante desse ambiente propício ao desenvolvimento, o setor defende a desoneração dos investimentos, hoje tributados em 17%, por considerar tal medida como essencial para garantir às
empresas do setor isonomia em relação a países
concorrentes.
O setor espera ainda maior esforço do governo
federal para superar as carências da infraestrutura de transportes, bem como mais agilidade na
discussão a respeito da legislação que trata de
aquisição de terras no País, buscando equilíbrio
entre a questão da soberania nacional e a necessidade do desenvolvimento e aumento da competitividade do setor no mercado global.
Os investimentos do setor contribuirão positivamente para questões ambientais e sociais sob diversos aspectos, entre os quais maior preservação
e conservação de áreas, menores emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE), maior proteção de recursos hídricos e de solos, menor pressão sobre as florestas nativas, aumento das áreas
certificadas, manutenção e maior conservação
da biodiversidade, aumento na geração de empregos e na distribuição de renda, pagamento de
impostos, qualificação de mão de obra, aumento
na prestação de serviços ambientais importantes
para o ecossistema, bem como para o desenvolvimento territorial de forma sustentável e integrada
com as diversas cadeias de valor.
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MARANHÃO
Alternativa Portuária Itaqui
Restauração malha rodoviária
(Sul) MA, (Norte) TO e
(Oeste) PI

Construção Nova
Trasnordestina

Adequação de capacidade
Porto de Santos

BAHIA
Construção/Pavimentação/
Restauração Malha
Rodoviária (BA)

Construção Rodoanel

ESPIRITO SANTO
Estudo de Viabilidade Novo
Porto para Madeira (ES)

Estudo de viabilidade
Maior prioridade

Pavimentação/Restauração
Malha Rodoviária (SP)
Estudo de Viabilidade Novo
Porto para Celulose (SP)

Estudo de Viabilidade Novo
Porto para Celulose (ES/BA)

Ferroviária

SÃO PAULO
Remodelação e reativação
de trechos malha paulista
da ALL

PIAUÍ
Remodelação CFN norte

Duplicação/Triplicação
e Reforço de pontes na
BR 101

Rodoviária

próxima
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Infraestrutura
e logística

26 Intervenções-chave
para viabilizar investimentos

Portuária

Ações e
projetos

Construção Ferroanel
PARANÁ
Restauração do acesso
ferroviário Porto de
Paranaguá
Construção Variante
Ferroviária Ortigueira –
Harmonia

Estudo de Viabilidade
Alternativas a BR 101

RIO GRANDE DO SUL
Duplicação da capacidade
rodovias centro oeste do RS/

Portos Caravelas e Barra do
Riacho Adequação do Calado

Remodelação trechos
ALL Corredor Sul/

MINAS GERAIS
Duplicação/Triplicação trecho
da BR 381 (MG)
Pavimentação/Restauração
Malha Rodoviária (MG)

Remodelação Rodovias
Centro Oeste do RS
MATO GROSSO DO SUL
ALL Malha Oeste
Remodelação
Construção Contorno
Ferroviário Três Lagoas
Malha Rodoviária (MS)
Pavimentação/Restauração/

Para estimular o crescimento do setor, é preciso eliminar gargalos nos principais modais de transporte nacionais: portuário, ferroviário e rodoviário. Em
2010, a Bracelpa encomendou um estudo sobre
as principais intervenções logísticas necessárias
em todo o território nacional, incluindo modernizações, expansões e criações de ramais. O objetivo
foi avaliar os desafios da infraestrutura nacional
diante das perspectivas de investimentos do setor.
Além disso, visa a estimular o diálogo estratégico
voltado à reformulação de políticas públicas que
contribuam para o aumento da competitividade
das indústrias do setor.
No sentido de sensibilizar parceiros para uma
atuação conjunta, a Bracelpa apresentou a conclusão do estudo em fóruns de interesse do setor para
discutir o impacto da logística nos planos futuros
de expansão: Seminário Regional da América do
Sul, promovido pela International Forest Products
Transport Association (IFPTA), que debate as
oportunidades e os desafios de logística diante do
crescimento do mercado de produtos florestais; e o
seminário “Agenda Estratégica de Infraestrutura e
Logística do Agronegócio”, realizado em maio pelo
Ministério da Agricultura e pela Câmara Temática
de Infraestrutura e Logística do Agronegócio.
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Gestão
ambiental
Os benefícios
das florestas
plantadas
As florestas plantadas
atendem ÀS exigências legais
do processo agrícola e dos
mais rígidos critérios de
manejo florestal.
FOTO: Eduardo Moody

Ainda persiste em alguns setores da sociedade
uma distorção do entendimento sobre a finalidade
da floresta nativa e da floresta plantada. Embora
ambas convivam harmoniosamente, a primeira é
composta de espécies características de determinada região, que se formaram sem a interferência humana, enquanto a outra se desenvolveu a
partir de intervenções controladas por um sistema
de produção para fins especificamente industriais
que atende a todas as exigências legais de um
processo agrícola e aos mais rígidos critérios de
manejo florestal do mundo.

O manejo florestal sustentável, apoiado pelo desenvolvimento tecnológico e genético, é um dos
pilares da competitividade global do setor nacional, que garante ao Brasil uma posição de destaque entre os principais produtores mundiais de
celulose e papel.
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Principais benefícios
da floresta plantada
A alta produtividade e a qualidade da madeira obtidas nos últimos anos – principalmente como resultado de pesquisas de melhoramento genético e
de técnicas silviculturais – são características que
destacam o Brasil no cenário internacional. Além
disso, as práticas do setor nacional de celulose e
papel têm sido constantemente revisadas e aprimoradas, sempre observando a sustentabilidade
e a legislação aplicável.
Em conjunto, esses fatores atraem investimentos ao País e fazem das florestas plantadas grandes aliadas do desenvolvimento socioeconômico
no campo ao mesmo tempo em que contribuem para
reduzir a pressão sobre as florestas naturais, sobretudo em áreas de maior ocupação humana, como as
regiões Sul e Sudeste do País.
Nesse sentido, os principais benefícios oferecidos
pelas florestas plantadas são:
• contribui para a recuperação de áreas degradadas;
• aumenta a eficiência da agricultura;
• otimiza o uso de áreas antropizadas (com ocupação
humana);
• absorve da atmosfera e armazena uma elevada
quantidade de carbono;
• estimula fomento aos produtores sem impactar
a produção de alimentos;
• contribui para a manutenção e a conservação da
biodiversidade;
• contribui com a prevenção da erosão do solo e do
assoreamento dos rios;
• aproveita extensas áreas hoje degradadas e sem
atrativos econômicos para novos cultivos.

As florestas
plantadas contribuem
significativamente para
reduzir os efeitos das
mudanças climáticas.
FOTO: Clio Luconi

Certificação

Origem
atestada
A base florestal do setor de celulose e papel no
Brasil soma 5,1 milhões de hectares. Desse total,
2,2 milhões de hectares equivalem às áreas de
florestas plantadas para fins industriais, e outros
2,9 milhões de hectares são áreas preservadas.
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É importante ressaltar que, da área total de florestas do setor de celulose e papel, cerca de 2,7
milhões de hectares são certificados por organizações independentes, como o Programa Nacional
de Certificação Florestal (Cerflor – Inmetro) e o Forest Stewardship Council (FSC). Isso significa que
a madeira proveniente dessas áreas é produzida
a partir de processos socioambientais adequados,
que atendem à legislação vigente em sua totalidade, não degradam o meio ambiente e contribuem
para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades florestais.
Trata-se de uma ferramenta que atesta a origem da matéria-prima utilizada na fabricação
de determinado produto, bem como possibilita a
abertura de novos mercados com públicos cada
vez mais exigentes.
Ao certificar processos e produtos, uma empresa aumenta sua credibilidade e se diferencia das
demais pelo fato de apresentar garantias quanto à
adoção do manejo florestal adequado, passando
a dispor de um instrumento importante para aprimorar a gestão corporativa já que, para receber o
selo, o fabricante se submete a um processo de
avaliação e auditoria.
As entidades certificadoras são organizações
autorizadas a conceder o direito de uso do selo
de certificação para empresas aprovadas na avaliação de manejo. Para isso, utilizam metodologias
reconhecidas internacionalmente, que levam em
conta não apenas os princípios de sustentabilidade, mas também particularidades de cada local
ou sistema de plantio.
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Os selos FSC e Cerflor
certificam a origem da
MATÉRIA-PRIMA utilizada
PARA A fabricação da
celulose E DO papel.
FOTO: GUILHERME BALCONI

Biodiversidade

Florestas certificadas no Brasil – 2010 (mil ha)
Florestas
Área de
Certificação
plantadas
preservação
Cerflor
1.260
633
FSC
1.489
787
Fonte: Bracelpa

Evolução das florestas certificadas no mundo (2001-2010)
97

123

156

207

256

287

295

300

320

357

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Milhões de
hectares
Fonte: FSC, PEFC

GRI
PR3
O Programa de Análise de Produtos, desenvolvido
pelo Inmetro, tem por objetivo informar ao consumidor, por meio dos rótulos das embalagens, a
adequação dos produtos aos regulamentos e às
Normas Técnicas, bem como seus direitos e responsabilidades.
Além das especificações técnicas, a rotulagem
de produtos, no caso do papel, informa sobre o
uso limitado de substâncias perigosas ao meio
ambiente e de substâncias nocivas à saúde das
pessoas; a emissão reduzida de gases de enxofre, nitrogênio e de efeito estufa para a atmosfera
durante a produção; o uso de fibras recicladas e
fibras virgens provenientes de florestas plantadas
com manejo sustentável; e a adequada gestão dos
resíduos sólidos gerados no processo.
Neste contexto o setor de celulose e papel vem
aumentando a transparência de informações sobre a origem e a qualidade dos seus produtos,
contribuindo para que o consumidor seja ainda
mais consciente de suas escolhas. (leia mais na
página 18).

Rotulagem

GRI
EN13

Preservar e
conservar
O ano de 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade. Nessa ocasião, foi lançado o Movimento Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade (MEB). Articulado por
ONGs e 50 empresas, entre elas empresas do
setor de celulose e papel, o MEB elaborou a Carta
Empresarial pela Conservação e Uso Sustentável
da Biodiversidade, destinada ao governo federal e
à sociedade brasileira, na qual as empresas signatárias apresentam compromissos e propostas
para o tema.
Outras ações que reafirmam esse compromisso são os processos de certificação florestal
que o setor de celulose e papel vem adotando
massivamente, que têm gerado um constante
aumento na qualidade da preservação das florestas naturais.
No Brasil, essa indústria ajuda a preservar, recuperar e proteger cerca de 2,9 milhões de hectares de florestas nativas. Além disso, as florestas
plantadas também colaboram para a manutenção
da biodiversidade das florestas nativas.

anterior
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Com o sistema de cultivo em mosaico, que
mescla plantações com matas nativas, a floresta
plantada passa a fazer parte de um complexo de
ecossistemas, muitos deles ricos em espécies da
flora e da fauna. Assim, viabiliza a movimentação
de espécies, características das Áreas de Proteção Permanente (APPs) e das Áreas de Reserva
Legal (ARLs) por corredores ecológicos, fenômeno que não é possível quando o trecho de vegetação nativa é interrompido pela degradação.
O plantio em áreas que anteriormente eram utilizadas por outras atividades ilustra essa capacidade de regeneração associada às florestas plan-
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Gestão
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Atuação social

Sobre o relatório

tadas. Os terrenos degradados passam a abrigar
florestas de pínus ou eucalipto, que contribuem
com o controle dos impactos ambientais e até
mesmo com a renovação da biodiversidade nas
áreas adjacentes protegidas.
Entre as empresas associadas da Bracelpa,
há diversos registros de retorno de aves, mamíferos e répteis ao hábitat de origem. Como um
caminho de mão dupla, a qualidade da plantação florestal está associada à preservação do
ambiente natural, pois neste vivem os inimigos
naturais das pragas que podem causar impactos
nos plantios.
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Pesquisa e
desenvolvimento
Os corredores
ecológicos viabilizam
a preservação de
inúmeras espécies da
fauna E DA flora.
FOTO: JOÃO LUIZ MUSA

Os resultados dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados pelo setor de celulose e
papel também contribuem de modo relevante para
a conservação da biodiversidade. O aperfeiçoamento
de processos de cultivo e de tecnologias de plantio
possibilita maior controle de impactos e viabiliza a
adoção de estratégias de preservação de espécies da
fauna e da flora, incluindo a restauração de ecossistemas, a continuidade da cadeia alimentar, o monitoramento de aves e animais silvestres e melhorias no
manejo florestal.

Você sabia?
As florestas plantadas provêm abrigo, refúgio, alimento e local
para reprodução a inúmeras espécies de animais, alguns deles
na lista da fauna silvestre brasileira ameaçada de extinção.

anterior
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Mudanças climáticas

Estoques
de carbono

Sobre o relatório
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GRI
EN16
Emissões de gases de efeito estufa por fonte (toneladas de CO2 equivalente)
Emissões diretas

GRI
EC2

“Muito do que é
investido em inovação
visa a reduzir custos e
a otimizar a produção,
com menor impacto
ambiental e mais
integração social.”
Afonso Moraes Moura
Gerente técnico da Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel (ABTCP)

O agravamento do efeito estufa em consequência
da emissão, pelo homem, de determinados gases
na atmosfera tem sido reconhecido mundialmente
como fator indutor de alterações no clima do planeta. Para minimizar essas mudanças, a indústria
de celulose e papel do Brasil figura como grande
aliada, já que as florestas plantadas contribuem
significativamente para a absorção de CO2 da
atmosfera e para o estoque do carbono.

Geração de eletricidade, calor ou vapor
Outros processos de combustão
Beneficiamento físico-químico
Os 2,2 milhões de hectares de floretas plantadas
para fins industriais absorvem, em média, o triplo
do volume de gases emitido por outras etapas do
processo produtivo. Por tal potencial de absorção,
a Bracelpa considera de extrema importância que
as florestas plantadas sejam reconhecidas em políticas climáticas. Seria possível, assim, consolidar
a contribuição do País aos esforços de mitigação
e, ao mesmo tempo, ajudar o setor a superar o
desafio de incrementar a oferta de áreas nacionais
plantadas, ainda muito aquém da demanda e do
potencial brasileiro.
Essa eficiência é resultado dos ciclos de cultivo
renováveis. A cada ano, novas árvores são plantadas, em ciclos de sete (no caso do eucalipto) a
14 anos (no caso do pinus). Durante esse período, as arvores absorvem CO2 e estocam carbono
nos maciços florestais. No fim do período, após
a colheita, o terreno recebe novas mudas, o que
caracteriza um processo renovável que dá perenidade aos estoques de carbono ao longo do tempo.
Além dos benefícios climáticos propiciados
pelos plantios, o setor gera e mantém estoques
de carbono significativos em seus 2,9 milhões de
hectares de mata nativa preservada (áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente).

Transporte de materiais, produtos e resíduos
Abertura de respiradouros
Emissões fugitivas
Emissões indiretas

4

Geração de eletricidade, calor ou vapor comprados
Total das emissões diretas e indiretas

2009

2010

6.723.672,4

6.128.242,5

386.754,5

386.016,2

32.656,1

38.031,2

847.534,0

748.744,5

-

-

19,5

47,6

2009

2010

148.805,1

164.008,6

8.139.441,5

7.465.090,6

4. Não considera aquelas provenientes de viagens
Fonte: Bracelpa

As empresas do setor também estão investindo
em projetos de substituição de suas matrizes energéticas fósseis por outras renováveis, como a própria biomassa renovável proveniente dos plantios,
o gás natural e o licor preto, além de trabalharem
na realização de inventário de emissões. Nesse
contexto, incentivos como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que permitem a geração
adicional de reduções de emissões e de remoções
líquidas de gases de efeito estufa, têm tido papel
importante. Por meio dessas e de outras práticas,
o setor tem buscado inovar e aumentar a eficácia
da tecnologia utilizada em todo o processo produtivo, consolidando os valores da sustentabilidade
climática ao longo de toda a cadeia produtiva.

próxima

8,28%

foi a redução das emissões
de CO2 equivalente do
setor de celulose e papel
entre 2009 e 2010.
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316.926,7

Reduções
voluntárias
2010

GRI
EN20
NOx, SOx e outras emissões equivalentes
Emissões (t)

2009

2010

NOx

12.327,3

16.252,1

SOx

15.377,1

9.102,1

0,2

0,2

Metano
Poluentes orgânicos persistentes (POP)

-

-

0,4

0,5

Emissões de chaminé e fugitivas

-

-

Poluentes atmosféricos perigosos (HAP)

-

-

23.296,9

14.650,9

99,8

111,9

51.101,74

40.117,64

Compostos orgânicos voláteis (VOC)

Material particulado (PM)
Outras categorias-padrão de emissões atmosféricas
identificadas em regulamentos
Total

Ações e
projetos

Projeto Brasil Florestas Plantadas

66,9%

2009

Sumário de
conteúdo GRI
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GRI
EC2

Reduções voluntárias obtidas
473.665,0
100%

Sobre o relatório

O projeto Brasil Florestas Plantadas tem por objetivo contribuir para a expansão
da base florestal plantada no País, em consonância com as demandas de mercado e com as premissas de sustentabilidade e desenvolvimento territorial. O
foco do projeto é a proposição de políticas públicas que permitam aproveitar as
oportunidades surgidas com os desafios decorrentes das mudanças climáticas
para a ampliação da base florestal, com benefícios socioambientais reais e em
larga escala.
Para viabilizar essa proposta, os setores de florestas plantadas para celulose
e papel, siderurgia a carvão vegetal, móveis e painéis de madeira trabalham
pela valorização de estoques adicionais de carbono nas florestas plantadas
– seja no âmbito de mercados de carbono, por exemplo o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kyoto, ou de políticas públicas –, bem
como negociam o reconhecimento dos créditos de carbono florestais como mecanismo para a compensação de emissões. Assim, o volume de CO2 absorvido e
estocado pelas espécies plantadas poderá ser comercializado aos países signatários do Protocolo de Kyoto, que têm metas obrigatórias de redução de emissões. Universidades, institutos de pesquisa florestal, empresas certificadoras
ambientais, instituições financeiras e ONGs ambientais, além das empresas
dos setores de plantio de florestas integram esse projeto, que pode auxiliar o
País a cumprir os compromissos voluntários, assumidos pelo governo, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2020.
A Bracelpa convidou instituições e especialistas para elaborar a proposta.
Organizados em dois grupos de trabalho, Socioambiental e Metodologia/Adicionalidade, os representantes dessas organizações têm trabalhado na identificação dos desafios e das oportunidades dessa iniciativa. As proposições
desses grupos têm por finalidade apontar diretrizes e indicadores para mensurar adicionalidades socioambientais e climáticas, como o potencial efetivo de
sequestro de carbono resultante das atividades diretamente relacionadas ao
setor de florestas plantadas.
A expectativa é que as empresas de base florestal sirvam como catalisadoras
para o desenvolvimento de novas cadeias produtivas, bem como para a expansão das cadeias produtivas de base florestal (carvão vegetal renovável, artesanato, manejo, indústria e restauração florestal – desde viveiros até inventários
e planos de manejo).

anterior
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A ecoeficiência do setor é fortalecida pelo
constante replanejamento de processos

Sobre o relatório
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Elementos da ecoeficiência
•
•
•
•
•
•
•

Reduz o consumo de materiais com bens e serviços
Reduz o consumo de energia com bens e serviços
Reduz a dispersão de substâncias tóxicas
Intensifica a reciclagem de materiais
Maximiza o uso sustentável de recursos renováveis
Prolonga a durabilidade dos produtos
Agrega valor a bens e serviço

Fonte: Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

GRI
EN1
Materiais utilizados pela indústria de celulose e papel

Ecoeficiência

Equilíbrio no
uso de recursos
A indústria de celulose e papel vem buscando
progressivamente minimizar os impactos ambientais de suas atividades. Para tanto, o setor atua
constantemente no replanejamento de processos,
na redução e no reúso de insumos, bem como na
reutilização de resíduos para proteção do solo e na
reciclagem de materiais, gerando outros produtos
para as demais cadeias do negócio.

O setor de celulose e papel é um tradicional
consumidor de produtos de origem renovável.
Segundo as empresas que responderam ao questionário, 33 milhões de toneladas de matérias-primas e insumos consumidos em 2010 podem ser
consideradas de origem renovável.
Os dados sofrem influência de uma grande
empresa, que iniciou suas operações em abril de
2009, mas se pode observar que o crescimento
no consumo é maior entre os produtos renováveis
(madeiras, aparas, amido etc).

Matérias-primas e insumos (t)
Madeira de pinus para celulose
Madeira de eucalipto para celulose
Aparas
Papel de terceiros
Total
Químicos (t)
Cal virgem
Soda cáustica
Carbonato de cálcio
Caulim
Amido
Total
Total de materiais utilizados de origem renovável
(matérias-primas e insumos + amido) (t)
Fonte: Bracelpa

2009
4.847.877,0
24.488.951,1
720.125,0
367.632,0
30.424.585,1
2009
21.577.366,9
4.565.538,8
324.655,3
59.146,6
97.920,7
26.624.628,3

2010
5.266.027,9
26.391.925,5
836.505,8
421.924,0
32.916.383,2
2010
21.912.785,5
4.922.620,1
337.803,8
69.845,7
129.113,7
27.372.168,8

Var. %
8,63
7,77
16,16
14,77
8,19
Var.%
1,55
7,82
4,05
18,09
31,86
2,81

–

33.045.496,90

–
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CERCA DE 84% DA MATRIZ
ENERGÉTICA DO SETOR
TEM ORIGEM EM FONTES
RENOVÁVEIS, COMO A
BIOMASSA E OUTROS
SUBPRODUTOS.
FOTO: Sérgio Brito

Eficiência
energética
O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais
limpas do mundo. Para continuar reduzindo o consumo de energia gerada a partir de fontes de grande impacto no meio ambiente, como os combustíveis fósseis, a indústria de celulose e papel investe
constantemente em novas tecnologias e no desenvolvimento de processos produtivos sustentáveis.
Com o crescente consumo energético de fontes
renováveis, como biomassa, a indústria de celulose aproxima-se da autossuficiência em energia.
Nas áreas em que não é possível o uso da biomassa, o setor tem buscado utilizar o gás natural,
que, embora seja um combustível fóssil, é considerado limpo.
O uso de subprodutos de processos nas caldeiras das fábricas e a cogeração estão entre as ações
do setor para reduzir as emissões de carbono.
Nesse sentido, ganha destaque o licor preto, um
resíduo de madeira resultante da extração da celulose, que é um combustível alternativo e limpo.

“O País precisa desenvolver
uma economia florestal, e o
potencial de uso de energia
derivada da madeira e de
biomassa é promissor.”
ANA CRISTINA BARROS
REPRESENTANTE NO BRASIL
DA THE NATURE CONSERVANCY

Sobre o relatório
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GRI
EN3 | EN4
Consumo de energia direta e indireta (GJ)
Energia térmica não renovável
Gás natural
Óleo diesel
Carvão mineral
Óleos combustíveis
Subtotal de energia térmica não renovável
Energia térmica renovável
Licor preto
Biomassa florestal
Tall oil
Lenha

2009
82.210.313,8
2.749.959,9
4.951.165,1
20.226.590,6
110.138.029,4
2009
201.639.651,1
59.666.741,7
24.059,0
2.756.434,4

2010
93.518.278,6
2.065.358,1
4.721.470,2
20.789.185,3
121.094.292,2
2010
216.622.133,9
56.939.449,1
–
2.387.872,4

Subtotal energia térmica renovável

264.086.886,2

275.949.455,4

Total de energia térmica
Energia elétrica gerada
De origem na queima de combustível renovável
De origem na queima de combustível não renovável
Energia elétrica consumida
Energia elétrica vendida
Total de energia elétrica comprada

374.224.915,6
21.184.103,8
89,4%
10,6%
34.902.006,2
123.155,9
13.717.902,4

397.043.747,6
22.846.554,9
90,3%
9,7%
37.210.352,2
154.009,2
14.363.797,2

12.441,6
–
53.857,1
–
53.857,1

1.066,1
1.170.804,2
153.749,4
219.343,1
1.543.896,7

Fonte: Bracelpa

GRI
EN5
Energia economizada (GJ)
Melhorias em conservação e eficiência energética
Redesenho do processo
Modernização de equipamentos
Mudança no comportamento dos funcionários
Total

anterior

Mensagens

Perfil

“Ter projetos de longo
prazo para o uso da
água em processos
é um dos principais
desafios do setor de
celulose e papel.”
Célia Rosemblum
editora de Projetos Especiais
do Jornal Valor Econômico

Recursos
hídricos
A água é um recurso natural de valor inestimável.
Mais que um insumo indispensável à produção
e um recurso estratégico para o desenvolvimento econômico, ela é vital para a manutenção dos
ciclos biológicos, geológicos e químicos que mantêm em equilíbrio os ecossistemas. É, ainda, uma
referência cultural e um bem social indispensável
à adequada qualidade de vida da população.

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Atuação social

A conservação da quantidade e da qualidade da
água depende das condições naturais e antrópicas das bacias hidrográficas, onde ela se origina,
circula, passa ou fica estocada, fora de lagos naturais ou reservatórios artificiais. Isso porque, ao
mesmo tempo em que rios, riachos e córregos alimentam determinada represa, por exemplo, eles
também podem trazer toda a sorte de detritos e
materiais poluentes que tenham sido despejados
diretamente neles ou no solo por onde passaram.
Há diversos caminhos para chegar ao uso ideal
da água nos processos industriais. Hoje existem
vários recursos para reduzir os custos e o consumo desse recurso hídrico.
O setor de celulose e papel, que conhece muito
bem a importância desse recurso, é um dos que
têm a água como insumo indispensável, utilizando-a desde a criação de mudas de eucalipto ou pínus até o processo industrial. O alto volume obriga
a utilização de grandes fontes; assim, 96,2% de
toda a água consumida vem dos rios.
Tendo consciência dessa relevância, o setor tem
trabalhado firme nos últimos anos para reduzir
suas taxas de consumo, tanto nas novas fábricas
atualmente em construção quanto nas unidades
com mais de 20 anos.

Sobre o relatório

Sumário de
conteúdo GRI

A prática do reúso na indústria de celulose e
papel, além de aumentar a disponibilidade dos
recursos hídricos para outras atividades, reduz os
custos de produção, evita perdas de produto final
ou intermediário e minimiza a carga de poluentes
a serem tratados.
Por isso, o setor investe na melhoria contínua
do uso desse recurso em seus processos produtivos, por meio de atualização tecnológica, gestão
de efluentes e transformação de resíduos filtrados
em subprodutos aproveitáveis.
O crescimento no consumo apresentado no
quadro não reflete a realidade, pois um grande
produtor que iniciou suas atividades em meados
de 2009, além do aumento na produção de celulose e papel. Para a produção de uma tonelada de
celulose são utilizados 30 mil litros, enquanto para
a fabricação da mesma quantidade de papel são
necessários aproximadamente 25 mil litros.

Ações e
projetos
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O setor Investe continuamente
no uso eficiente da água
e na gestão de efluentes.
FOTO: CLAUDEMIR DE SOUZA

Você sabia?
No Brasil, o consumo de água para
plantação de florestas equivale ao consumo
de água das principais culturas agrícolas.
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Resíduos

GRI
EN8
Consumo de água por fonte (m³)
2009

2010

Água de superfície (rios, lagos,
áreas úmidas, oceanos)

579.918.186,5

642.808.794,7

Água subterrânea

22.317.692,2

24.957.516,0

911,0

960,0

–

–

483.288,7

525.426,0

602.720.078,4

668.292.696,7

Água de chuva coletada
Efluentes de outra organização
Abastecimento municipal ou
outras empresas
Total

GRI
EN10
Água reciclada e reutilizada
Total de água reutilizada (m³)
% de água reciclada/reutilizada
em relação ao total
Descarte total (m³)
Fonte: Bracelpa

2009

2010

228.570.514,13

228.642.149,64

38,0%

34,3%

378.812.897,8

340.513.121,2

Reaproveitamento
no processo

Em todas as fases de produção, do cultivo das
florestas até o produto final, são gerados resíduos e rejeitos. Nesse contexto, o setor de celulose
e papel trabalha incessantemente no sentido de
zerar as sobras e minimizar significativamente os
impactos ambientais.
Os resíduos florestais do processo produtivo –
galhos, topos e cascas – são mantidos no campo,
como proteção e adubação do solo. No sítio industrial, parte das cascas e dos cavacos (pequenos pedaços de madeira) desqualificados para a produção de celulose é encaminhada para a queima, em
caldeiras que geram vapor para o processo produtivo, eliminando a utilização de combustível fóssil.

Na produção, a separação da celulose da madeira gera o chamado licor preto – queimado em
grandes caldeiras de recuperação –, que não apenas substitui o combustível fóssil, como permite o
uso de turbinas elétricas, que geram toda a eletricidade utilizada nas modernas fábricas de celulose.
Na produção de papel e de artefatos, todas as
sobras de papel são recicladas na própria unidade ou encaminhadas para reciclagem em outras
fábricas, na forma de aparas de papel.
Apesar de todo esse reaproveitamento, há ainda uma grande quantidade de resíduos não perigosos que são encaminhados a aterros sanitários,
onde são depositados de forma adequada, ou
encaminhados para outros segmentos industriais
onde se tornam matéria-prima para, por exemplo,
telhas e outros materiais da indústria da construção civil.
Por utilizar matéria-prima de origem renovável,
a indústria de celulose e papel não gera grande
quantidade de resíduos perigosos. Os que existem
são destinados de forma adequada, sendo recuperados ou incinerados dentro dos padrões legais.
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A utilização de circuitos
MAIS fechados auxilia na
redução do consumo e
melhora o índice de reúso
de água na produção.
FOTO: EDUARDO MOODY

Reciclagem

Benefícios
múltiplos
GRI
EN 22
Peso total de resíduos perigosos (t)
Compostagem
Reutilização
Reciclagem
Recuperação
Incineração (ou uso como combustível)
Aterro sanitário
Injeção subterrânea de resíduos
Armazenamento no local
Outros (especificar)
Total
Fonte: Bracelpa

2009
0,2
11,6
83,9
37.877,3
12.712,6
83,0
12.603,1
2.033,1
65.404,7

2010
2,3
12,0
51,4
11.553,2
2.351,5
453,8
12.593,4
1.855,2
28.872,8

A reciclagem é uma das grandes soluções para a
diminuição dos resíduos sólidos gerados pela sociedade, e o setor de celulose e papel tem uma
atuação significativa nessa área.

Ações e
projetos

próxima

26/46

45%

é a taxa de recuperação
do papel, que vem se
mantendo estabilizada nos
últimos dez anos.

A recuperação e a reutilização de papel geram
benefícios socioeconômicos, como renda para cooperativas de catadores, e ambientais, ao recuperar materiais e recolocá-los no ciclo de consumo.
A cadeia de valor da reciclagem começa na separação dos resíduos sólidos, passando pela coleta, triagem e preparação do material recolhido e,
em seguida, pelo envio à indústria para que sejam
transformados em nova matéria-prima.
Um dos desafios do setor é esclarecer à sociedade que tanto o papel de fibra virgem quanto o
papel reciclado – ambos produzidos com celulose
extraída exclusivamente de florestas plantadas –
têm grande valor para a indústria e para sociedade.

Você sabia?
De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para ser considerado reciclado,
o papel deve conter pelo menos 50% de fibras recuperadas (pós-consumo ou pré-consumo) e,
no mínimo, 25% de material pós-consumo (aquele que chegou até o consumidor, foi utilizado e,
então, recuperado).

anterior
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Desempenho
econômico

Gestão
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Desempenho
O volume de aparas transformadas no Brasil, em
2010, atingiu a marca de 4 milhões de toneladas,
o que significa um crescimento de 3,2% sobre os
3,9 milhões de toneladas consumidas em 2009.
A taxa de recuperação – volume de papel reciclado sobre o total de papel que entrou no mercado brasileiro – em 2010 foi de 44% e vem se
mantendo estabilizada, nos últimos dez anos, em
torno de 45%.
É importante observar que – diferentemente do
que ocorre em outros países, que apresentam alta
taxa de coleta de aparas – praticamente todo material recolhido no Brasil é transformado em nosso
próprio território.

Materiais usados provenientes
de reciclagem (t)

3.914,00

4.039,00

46%

44%

Total de matéria-prima reciclada
2009

2010

Atuação social

Sobre o relatório

Sumário de
conteúdo GRI

Política Nacional de
Resíduos Sólidos
O setor de celulose e papel vê na Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que
disciplina o gerenciamento de resíduos em todo
o Brasil, uma oportunidade para consolidar boas
práticas e sistemas de produção e gestão de
processos já existentes, bem como fortalecer
não só a cadeia produtiva do papel, por meio
da coleta seletiva, mas também seus benefícios
sociais, ambientais e econômicos.
Na condição de grande reciclador, o setor de
papel está engajado com outros segmentos de
embalagens na elaboração de um instrumento
de coleta e destinação adequada.
Em 2010, a Bracelpa participou
ativamente das discussões sobre a nova lei,
especialmente no Grupo de Trabalho Temático
(GTT) Embalagens, um grupo multissetorial
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente,
responsável por definir a aplicação da logística
reversa – instrumento que estabelece um fluxo
de retorno de produtos a fabricantes para
reciclagem ou destinação adequada –, que
se tornou obrigatória em diversos segmentos
da economia, entre eles, o de embalagens,
diretamente ligado à indústria de papel.
O texto ainda trata do compartilhamento
de responsabilidades entre os setores público
e privado. Para a Bracelpa, a PNRS é um
avanço que viabiliza planejamentos cada vez
mais adequados às novas demandas a todos os
segmentos envolvidos, especialmente no que se
refere à gestão da matéria-prima e de resíduos
em uma cadeia de valor.

Ações e
projetos

próxima
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4 mi

foi o volume, em toneladas,
de aparas transformadas
no Brasil em 2010.

A Política Nacional
de Resíduos Sólidos
é uma oportunidade
de fortalecer a cadeia
produtiva do papel

anterior
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Atuação
social
Ganhos
para todos
Obter resultados financeiros e propiciar ganhos de
bem-estar social requerem disposição estratégica
e constância de propósitos. As operações da indústria de celulose e papel no Brasil seguem esse
modelo e se tornaram bons exemplos ao conciliar
os negócios e a gestão sustentável de florestas e
de pessoas.
A contribuição do setor na geração de valor
social para a comunidade é mais facilmente percebida por meio da criação de empregos e da
melhoria de qualidade de vida proporcionada pela
instalação das unidades de negócios. É importante, contudo, perceber que os benefícios socioeconômicos vão além. Entre os exemplos estão os benefícios criados a partir da estratégia de parcerias
com pequenos e médios produtores (leia mais na
página seguinte).

Empregos e renda

Desenvolver
talentos
As perspectivas de crescimento do setor contribuirão para gerar novos empregos. Entretanto, é importante destacar que haverá desafios, pois, para
atender à potencial demanda, serão necessários
profissionais altamente qualificados nas diversas
regiões escolhidas. Nesse sentido, a indústria vem
firmando parcerias com os governos federal e estadual, universidades e escolas técnicas com os objetivos de criar ou adequar cursos que atendam às demandas do setor, capacitar pessoas e atrair talentos.

Buscar o equilíbrio entre conservação
ambiental, bem-estar da comunidade
e resultados financeiros é condição
PARA O DESENVOLVIMENTO E A
CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS DO SETOR.
FOTO: Divulgação

FOTO: AGÊNCIA LUZ
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Colaboradores por tipo de contrato

2009

2010

767

997

Tempo indeterminado (permanente)

78.419

85.502

Total

79.186

86.499

Tempo determinado (temporário)

Colaboradores por tipo de emprego
Jornada integral

GRI
LA1

Meio período
Total

Perfil dos colaboradores do setor de celulose e papel
2009

2010

Diretoria

102

107

Gerência

778

831

Chefia/coordenação

1.515

1.556

Técnica/supervisão

3.402

3.725

Administrativo

7.616

8.005

Operacional

25.934

27.048

Terceiros

38.920

44.029

361

460

30

8

528

731

79.186

86.499

Aprendizes
Trainees
Estagiários
Total

Ações e
projetos

As perspectivas de crescimento do setor
contribuirão para a geração de empregos

No que tange às comunidades, a indústria de celulose e papel tem se empenhado em contribuir com
a educação básica por meio de ações que incluem
a implantação de programas de reforço escolar, o
fornecimento de material didático e até mesmo a
construção de escolas ou o apoio às já existentes.
Tais práticas contribuirão, em médio e longo
prazos, para que o setor consiga aumentar a contratação local de mão de obra especializada, em
especial de profissionais de alta gerência.

Número de colaboradores por nível funcional

Sumário de
conteúdo GRI

Número de colaboradores por região

2009

2010

78.476

85.605

710

894

79.186

86.499

2009

2010

Região Sul

17.963

17.771

Região Sudeste

48.672

54.036

Região Centro-Oeste

1.987

2.036

Região Nordeste

6.658

8.534

Região Norte

3.906

4.122

79.186

86.499

Profissionais representados em comitês formais
de segurança e saúde

2009

2010

Percentual

100%

100%

Trabalhadores abrangidos por acordos de
negociação coletiva

2009

2010

–

100%

Total

Percentual
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GRI
EC7 | LA10
Contratação local de alta gerência1
2009
Recrutados na
Recrutados na
comunidade local
empresa
77
127
1. Cargos de gerência geral em diante

%
61%

Recrutados na
comunidade local
72

2010
Recrutados na
empresa
126

%
57%

Média de treinamentos
Categoria funcional
Diretoria
Gerência
Chefia/coordenação
Técnica/supervisão
Administrativo
Operacional
Aprendizes
Trainees
Estagiários
Total

GRI
EC5

Fonte: Bracelpa

2009
Carga horária
Total de
Horas por
total
colaboradores colaborador
2.013,2
101
19,9
41.140,3
773
53,2
36.839,2
1.499
24,6
119.341,1
3.364
35,5
342.386,8
7.584
45,1
1.240.285,0
25.128
49,4
19.425,0
351
55,3
404,3
30
13,5
10.670,3
526
20,3
1.812.505,2
39.356
46,1

2010
Carga horária
Total de
total
colaboradores
3.352,4
106
38.940,9
823
51.608,7
1.540
146.183,4
3.687
379.666,0
7.967
976.324,6
26.181
19.063,4
438
0,0
7
10.301,8
719
1.625.441,2
41.468

Horas por
colaborador
31,6
47,3
33,5
39,7
47,7
37,3
43,5
–
14,3
39,2

Relação entre o menor salário pago e o salário-mínimo nacional
2009
2010
Menor salário Salário-mínimo
%
Menor salário Salário-mínimo
725,96
465,00
56%
745,26
510,00

Avaliação e obrigações referentes a direitos humanos

1.727
Fornecedores
significativos6

Fonte: Bracelpa

As indústrias de celulose e papel reiteram, na Carta de Princípios da Bracelpa, o repúdio
ao trabalho infantil ou análogo ao escravo. As empresas do setor são atentas a tal risco,
sobretudo, em operações florestais. Para manter as operações livres desse tipo de
incidência, estabelecem proibições formais em políticas, códigos de conduta e contratos
com fornecedores. A utilização de mão de obra de menores de 18 anos só é realizada na
GRI
HR6 | HR7 condição de aprendiz, conforme determina a legislação vigente no País.

1.328

77%

2009
6

GRI
HR2

1.695
1.415 83%

Avaliado ou que
possui cláusulas
referentes a direitos
humanos

Trabalho decente

%
46%

O conceito de significativo é determinado pelas empresas associadas a partir de critérios próprios.

2010

anterior
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GRI
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Parcerias florestais
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As parcerias florestais
beneficiam milhares de
pequenos proprietários
rurais e fornecem 20% da
madeira para a produção de
celulose e papel no Brasil.
FOTO: ROGÉRIO GOMES

Inclusão à
cadeia de valor
GRI
EC6

Fornecedores
Embora não exista uma política formalizada para
dar preferência à contratação de fornecedores
locais, as empresas associadas realizam 80% de
suas compras dentro dos Estados em que mantêm operações. A seleção de fornecedores leva
em conta critérios de qualidade, custos, prazo de
entrega, serviços, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
Gasto com fornecedores (R$ mil)
2009

2010

Gasto local

8.977.743,62

9.215.813,38

Gasto total

13.715.356,13

12.359.691,77

65,50%

74,60%

%
Fonte: Bracelpa

O setor de celulose e papel identificou nas parcerias florestais uma forma de promover o desenvolvimento regional e a inclusão de produtores rurais na
cadeia de valor da indústria. Trata-se de uma estratégia de ganha-ganha, que permite a ampliação da
área plantada ao mesmo tempo em que possibilita
a redução da concentração fundiária. Atualmente,
20% da madeira consumida na produção de celulose e papel é fornecida por parcerias florestais.
A parceria florestal se dá por meio de acordos
com pequenos e médios produtores de madeira
cujas terras estão localizadas em propriedades
vizinhas ou na área de influência das fábricas,
incentivando-os e oferecendo apoio para que plantem árvores para o fornecimento de matéria-prima.
Tais incentivos são assegurados em contratos
comerciais, que garantem a compra de madeira
plantada, além de transferência de tecnologia e
conhecimento, aumentando o grau de produtividade desses agricultores.

A integração de pequenos produtores à cadeia
de valor do setor está alinhada à visão de desenvolvimento sustentável da indústria.
Para o setor, os benefícios se apresentam na
melhoria contínua dos níveis de competitividade
– uma vez que os pequenos agricultores passam
a utilizar seus novos conhecimentos para extrair
mais celulose por hectare –, na oportunidade de
reduzir investimentos com a aquisição de terras
para o plantio e na promoção de outras atividades,
como cultivo de alimentos, plantio consorciado e
uso múltiplo da madeira excedente.
Fazem parte também desse modelo o estímulo à
certificação de manejo florestal e a adequação ao
Código Florestal vigente, como forma de assegurar
a confiabilidade de toda a cadeia de valor do setor.

Benefícios da parceria florestal
• Conserva e protege o meio ambiente
•P
 romove a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida
• Potencializa o desenvolvimento rural
•P
 romove a ocupação planejada e ordenada
da paisagem rural
• Incentiva sistemas agroflorestais na busca
por certificações
• Cria oportunidades de geração de emprego
e renda
• Amplia o conhecimento pela troca de
experiências
• Incentiva a preservação e o monitoramento
da fauna, da flora e dos recursos hídricos

anterior
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A INTEGRAÇÃO DE
PEQUENOS E MÉDIOS
PRODUTORES À CADEIA
PRODUTIVA CONTRIBUI PARA
a GERAÇÃO DE RENDA.

Ações e
projetos
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GRI
EC8

FOTO: AgÊNCIA LUZ

Investimento em
infraestrutura e serviços

Saúde e bem-estar

Cuidando
de pessoas

• Apoio a campanhas de saúde
e vacinação
GRI
SO1

• Saneamento, tratamento de água
e esgoto
• Geração de energia elétrica
• Doações de papéis e madeiras

Fomento florestal – 2010
< 10 ha

10-50 ha

> 50 ha

Total

Contratos

6.641

44,7%

5.853

39,4%

2.369

39,4%

14.863

15,9%

Beneficiários

5.549

44,0%

4.856

38,5%

2.218

38,5%

12.623

17,6%

Área (mil ha)

38

10,1%

125

33,2%

214

33,2%

377

56,8%

Fonte: Bracelpa

As empresas associadas à Bracelpa mantêm práticas que procuram assegurar saúde, qualidade
de vida e bom ambiente de trabalho aos colaboradores do setor e, em muitos casos, aos prestadores de serviços e aos membros das comunidades. A quantidade, a variedade e a regularidade
de programas de educação, prevenção e controle
de riscos voltados para os colaboradores e seus
familiares são prova dessa postura.
No campo da saúde, as empresas associadas
investem em programas de prevenção ao tabagismo, alcoolismo, consumo de drogas, obesidade,
diferentes tipos de câncer, doenças do coração
ou sexualmente transmissíveis e em campanhas
de vacinação. Também são destaques serviços
de nutrição, medicina ocupacional, ambulatoriais,
odontológicos, fonoaudiológicos, ginástica laboral,
ioga e massagem.
Para contribuir com a difusão da cultura do bemestar, são realizadas palestras, cursos e campanhas
para reeducação postural e prevenção de acidentes.

• Programas de educação ambiental
• Programas de voluntariado
• Manutenção de rodovias e aeroportos

Investimentos (R$)
75.963.814,24

2009

65.600.283,08

2010

anterior

Atuação social

Sobre o
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GRI
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9

Informações
sobre forma de
gestão da G3

Indicadores de desempenho
da G3 e indicadores
de desempenho do
suplemento setorial

Resultado

Perfil da G3

Resultado

Níveis de aplicação

Conteúdo do relatório

Diretrizes
internacionais

Sobre o relatório

C

Sumário de
conteúdo GRI

C+

Responder aos itens: 1.1;
2.1 a 2.10; 3.1 a 3.8; 3.10
a 3.12; 4.1 a 4.4; 4.14
a 4.15.
Não exigido.

Responder a um mínimo
de 10 indicadores de
desempenho, incluindo
pelo menos um de cada
uma das seguintes áreas
de desempenho: social,
econômico e ambiental.

B

Este Relatório de Sustentabilidade aborda as atividades das indústrias do setor de celulose e papel
representadas pela Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010. De periodicidade
anual – o primeiro relatou as atividades de 2009 –,
é publicado pelo segundo ano consecutivo sob as
diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI).

B+

Responder a todos os critérios
para o Nível C mais: 1.2; 3.9; 3.13;
4.5 a 4.13; 4.16 a 4.17.

Informações sobre forma de gestão
para cada categoria de indicador.

Responder a um mínimo de 20
indicadores de desempenho,
incluindo pelo menos um de
cada uma das seguintes áreas
de desempenho: econômico,
ambiental; direitos humanos;
práticas trabalhistas; sociedade;
responsabilidade pelo produto.

*suplemento setorial em sua versão final

Como aprimoramento do processo e com o
aumento da consciência sobre a importância da
sustentabilidade como estratégia de negócio, foram escolhidos, pelos associados da Bracelpa, 11
novos indicadores, totalizando 30 indicadores retratados neste relatório.
Por ser uma associação setorial, não tendo ela
própria operações de negócio a relatar, a Bracelpa
optou por coletar dados de seus associados referentes aos desempenhos social e ambiental. Considerando que os dados estatísticos econômicos
são sistematizados para todo o setor, optou-se por
sua divulgação neste relatório.

Ações e
projetos

A publicação conta com a participação de 22
empresas, o que equivale a 60% das associadas.
Como nem todas as empresas responderam a todos os indicadores selecionados, os dados aqui
publicados não podem ser considerados absolutos.
O presente documento atende ao nível C de
aderência às diretrizes GRI.

próxima
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A

A+

O mesmo exigido para o nível B.

Forma de gestão divulgada para
cada categoria de indicador.

Responder todos os indicadores
essenciais da G3 e do suplemento
setorial*, considerando o
princípio da materialidade de
uma das seguintes formas: a)
respondendo ao indicador ou b)
explicando o motivo da omissão.

Com verificação externa

Gestão
ambiental

Com verificação externa

Desempenho
econômico

Com verificação externa

Perfil

Resultado

Mensagens

anterior
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Ações e
projetos

GRI
3.4
> Entre em contato com a Bracelpa
Para encaminhar dúvidas e sugestões a
respeito deste relatório, envie e-mail para
faleconosco@bracelpa.org.br.

Temas
materiais
GRI
3.5 | 3.8 | 4.14 | 4.16 | 4.17

A definição dos temas materiais para o relatório
se deu a partir de consultas a dez especialistas
formadores de opinião das seguintes entidades:
•	ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel
•	TNC – The Nature Conservancy no Brasil
• Jornal Valor Econômico
•	Imazon – Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia
•	Abre – Associação Brasileira de Embalagem
• Key Associados
•	Abigraf – Associação Brasileira da Indústria Gráfica
•	Imaflora – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
• FSC – Forest Stewardship Council
• WWF – World Wildlife Fund do Brasil

Empresas participantes do relatório
Também foram analisados os relatórios das
principais empresas do setor e os requisitos exigidos pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial,
da BM&FBovespa, e pelo Dow Jones Sustainability Index, da Bolsa de Valores de Nova York.
Ainda foram consultados o Presidente do Conselho Deliberativo, José Luciano Duarte Penido, e
a Presidente-Executiva, Elizabeth de Carvalhaes,
bem como foram avaliados a Carta de Princípios e
o Plano de Metas da Associação.
O processo resultou na Matriz de Materialidade, que relaciona os assuntos considerados
mais relevantes tanto para a organização quanto
para os stakeholders que orientaram o conteúdo
deste relatório.
A matriz indica que o setor está alinhado às
expectativas e às demandas da sociedade, com
uma visão condizente à necessidade de produção
cada vez mais sustentável e com menor impacto ambiental. No que tange ao engajamento com
stakeholders, a matriz revela como essencial a
transparência e o relacionamento com o governo.

Bahia Specialty Cellulose – BSC
Bignardi Ind. e Com. de Papéis e Artefatos Ltda.
Celulose Irani S.A.
Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra
CMPC – Celulose Riograndense
Cocelpa – Cia. de Celulose e Papel do Paraná
Fibria Celulose S.A.
Grupo Orsa
Ibema – Cia. Brasileira de Papel
Iguaçu Celulose, Papel S.A.
International Paper do Brasil Ltda.
Kimberly-Clark Brasil Ind. e Com. de Prod.
de Higiene Ltda.
Klabin S.A.
Lwarcel Celulose Ltda.
MD Papéis Ltda.
Melhoramentos Papéis Ltda.
Papirus Ind. de Papel S.A.
Rigesa Celulose, Papel e Emb. Ltda.
Schweitzer – Mauduit do Brasil S.A.
Stora Enso
Suzano Papel e Celulose S.A.
Veracel Celulose S.A.

próxima

34/46

anterior

Mensagens

Perfil

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Atuação social

Sobre o relatório

Sumário de
conteúdo GRI

Ações e
projetos

próxima

35/46

Maior relevância
8

2
3

1

5

4

6 7

Sociedade

9

empresa

1

Impactos na biodiversidade
pelo uso da terra e pelas
florestas plantadas

Maior relevância

5

Iniciativas e pesquisa
& desenvolvimento
do setor

Atendimento às APPs

6

Relacionamento com o
governo

Resultados econômicos

7

Compromissos e
certificações setoriais

Influência no
desenvolvimento de
políticas públicas

8

Engajamento de
stakeholders

2

Mudanças climáticas

9

Ética e transparência

3

Manejo florestal sustentável

4

Gestão de resíduos

Empresas associadas
Adami S/A. Madeiras
Arjowiggins Security
Bahia Specialty Cellulose – BSC
Bignardi Ind. e Com. de Papéis e Artefatos Ltda.
Bonet Madeiras e Papéis
Celulose Irani S.A.
Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra
CMPC – Celulose Riograndense
Cocelpa – Cia. de Celulose e Papel do Paraná
COPAPA – Cia. Paduana de Papéis
Facepa – Fábrica de Papel da Amazônia S.A.
Fibria Celulose S.A.
Grupo Orsa
Ibema – Cia. Brasileira de Papel
Iguaçu Celulose, Papel S.A.
International Paper do Brasil Ltda.
Kimberly-Clark Brasil Ind. e Com. de Prod. de Higiene Ltda.
Klabin S.A.

KM Ind. e Com. de Papel Ltda.
Lwarcel Celulose Ltda.
MD Papéis Ltda.
Melhoramentos Florestal S.A.
Melhoramentos Papéis Ltda.
Miguel Forte S.A.
Mili S.A.
Nobrecel S.A. Celulose e Papel
Norske Skog Pisa Ltda.
Papirus Ind. de Papel S.A.
Primo Tedesco S.A.
Rigesa Celulose, Papel e Emb. Ltda.
Santa Maria – Cia. de Papel e Celulose
Santher – Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A.
Schweitzer – Mauduit do Brasil S.A.
Stora Enso
Suzano Papel e Celulose S.A.
Trombini Embalagens S.A.
Veracel Celulose S.A.

anterior

Mensagens

Perfil

Composição
de Conselhos

GRI
4.2 | 4.3

Conselho Consultivo
Membros eleitos
Daniel Feffer – Presidente
José Roberto Ermírio de Moraes – Vice-Presidente
Miguel Lafer – Vice-Presidente
Conselheiros
Alfredo Weiszflog
Armando Klabin
Daniel Klabin
Dante Emílio Ramenzoni
David Feffer
Horacio Lafer Piva
José Miguel Forte
Murilo Passos
Otávio Pontes
Paulo Galvão
Pedro Franco Piva
Raul Calfat
Renato Alcides Trombini

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Membros natos
José Luciano Duarte Penido
Antonio dos Santos Maciel Neto
Antonio Sergio Alipio
Marcelo Strufaldi Castelli
Fabio Schvartsman
Jean-Michel Ribieras
Alex Pomilio
Alipio Gusmão
Antonio Claudio Salce
Ítalo Trombini Filho
Juan Carlos Bueno
Paulo Brant
Paulo Tilkian
Ruy Haidar Filho
Sergio Amoroso

Atuação social

Sumário de
conteúdo GRI

Ações e
projetos

Membros Vitalícios
Boris Tabacof
Osmar Zogbi
Ruy Haidar

Conselho Deliberativo
Membros eleitos
José Luciano Duarte Penido – Presidente
Antonio dos Santos Maciel Neto – Vice-Presidente
Antonio Sergio Alipio – Vice-Presidente
Marcelo Strufaldi Castelli – Vice-Presidente
Fabio Schvartsman – Vice-Presidente
Jean-Michel Ribieras – Vice-Presidente
Paulo Brant – Vice-Presidente
Conselheiros
Alex Pomilio
Alipio Gusmão
Antonio Claudio Salce
Ítalo Trombini Filho
Juan Carlos Bueno
Paulo Tilkian
Ruy Haidar Filho
Sergio Amoroso

Sobre o relatório

CONSELHO FISCAL
Titulares
José Bignardi Netto
Nei Martins
Nelton De Zorzi
Suplentes
João Luis Damato
Vicente Forte Filho

SINDICATOS
SINDPACEL – Sindicato das Indústrias Papel, Celulose,
Papelão, Pasta de Madeira para Papel e Artefatos de
Papel e Papelão no Estado da Bahia
Sinpacel – Sindicato das Indústrias de Papel e
Celulose do Paraná
Sinpapel – Sindicato das indústrias de Celulose, Papel
e Papelão no Estado de Minas Gerais
Sinpasul – Sindicato das Indústrias de Celulose,
Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de Papel,
Papelão e Cortiça do Rio Grande do Sul
Sinpesc – Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel
de Santa Catarina
SIP/SP – Sindicato da Indústria do Papel, Celulose e
Pasta de Madeira para Papel, no Estado de São Paulo
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GRI
3.12

Sumário de
conteúdo GRI
Indicadores gerais
Estratégia e análise
1.1. Mensagem da presidência
Perfil organizacional

Respostas
Completo
Respostas

2.1. Nome da organização

Completo

2.2. Marcas, produtos
e/ou serviços

Completo

5

2.3. Estrutura operacional

Completo

Atua em parceria com os
sindicatos estaduais do setor

Completo

5

Completo
Completo
Completo
Completo

2.4. Localização da
sede da organização
2.5. Atuação geográfica
2.6. Natureza jurídica
2.7. Mercados atendidos
2.8. Porte

Página
3, 4
Página
Associação Brasileira de Celulose
e Papel (Bracelpa)

2.9. Mudanças no ano

Completo

2.10. Prêmios

Completo

5
5
5
5
Não houve mudanças
significativas em 2010
Não houve

Respostas
Completo
Completo
Completo
Completo

Página
2010
2010, referente a 2009
Anual
faleconosco@bracelpa.org.br

Parâmetros para o relatório
Perfil do relatório
3.1. Período coberto
3.2. Relatório anterior
3.3. Periodicidade
3.4. Dados para contato

Sobre o relatório

Sumário de
conteúdo GRI

Escopo e limite do relatório
3.5. Definição do Conteúdo
3.6. Limite do relatório
3.7. Escopo do relatório
3.8. Base para a elaboração
3.9 Medição de dados e base de cálculo
3.10. Consequências de reformulações de
informações

Respostas
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo

3.11. Mudanças significativas

Completo

Sumário de conteúdo da GRI
3.12. Sumário GRI
Governança, compromissos e engajamento

Respostas
Completo
Respostas

Completo

Ações e
projetos

Página
35
34
34
34, 35
34
Não houve reformulações
relevantes em 2010
Não houve mudanças
significativas em 2010
Página
38
Página

Governança
4.1. Estrutura de governança
4.2. Identificação dos principais executivos
4.3. Conselheiros independentes

Completo
Completo
Completo

4.4. Canais de comunicação com o Conselho Completo
Compromisso com iniciativas externas
4.12. Iniciativas externas
4.13. Participação em associações
Engajamento dos stakeholders
4.14. Relação de stakeholders

Respostas
Completo
Completo
Respostas
Completo

4.15. Identificação de stakeholders

Completo

4.16. Abordagens para engajamento
4.17. Temas e preocupações levantados

Completo
Completo

8
37
37
A Bracelpa não possui acionistas
nem mecanismos formais para
comunicação entre empregados
e os seus conselhos
Página
7
6
Página
7, 35
A relação foi definida durante
o 1º Encontro da Task Force –
Relatório de Sustentabilidade,
formada pelos representantes
das empresas participantes, em
14 de abril de 2011, na sede da
Bracelpa
7, 35
35
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Desempenho social – trabalho

INDICADORES DE DESEMPENHO
Indicadores Econômicos
EC2. Riscos e oportunidades com as
mudanças climáticas
Presença de mercado
EC5. Relação salário-mínimo interno/local
EC6. Gastos com fornecedores locais
EC7. Contratação local
Impactos econômicos indiretos
EC8. Investimentos em infraestrutura

Gestão
ambiental

Respostas

Página

Completo

7, 21, 22

Respostas
Completo
Completo
Completo
Respostas
Completo

Página
31
32
31
Página
33

Desempenho ambiental
Materiais
Respostas
EN1. Materiais
Completo
EN2. Materiais reciclados
Completo
Energia
Respostas
EN3. Energia direta
Completo
EN4. Energia indireta
Completo
EN5. Energia economizada
Completo
Água
Respostas
EN8. Água por fonte
Completo
EN10. Água reciclada e reutilizada
Completo
Biodiversidade
Respostas
EN13. Habitats protegidos ou restaurados
Parcial
Emissões, efluentes e resíduos
EN16. Emissões diretas de gases do efeito estufa Completo
EN18. Redução de emissões
Completo
EN20. NOx, SOx e outras emissões
Completo
EN22. Peso total de resíduos
Completo
EN27. Percentual de produtos recuperados
Completo

Página
23
28
Página
24
24
24
Página
26
26
Página
19
21
22
22
27
28

Emprego
LA1. Perfil dos trabalhadores
Relações entre trabalhadores e a administração
LA4. Total e percentual de trabalhadores
abrangidos por negociação coletiva
Segurança e saúde ocupacional
LA6. Percentual de trabalhadores representados
em comitês formais de saúde e segurança
Treinamento e educação
LA10. Horas de treinamento

Completo

Página
30
Página

Completo

115 mil (100%)
Página

Completo

100%

Completo

Página
31

Desempenho social – Direitos humanos
Práticas de gestão e investimento
HR2. Fornecedores avaliados
Trabalho infantil
HR6. Trabalho infantil
Trabalho forçado e escravo
HR7. Trabalho forçado ou análogo ao escravo

Completo
Completo
Completo

Página
31
Página
31
Página
31

Desempenho social - Sociedade
Comunidade
SO1. Gestão de impactos
Políticas públicas
SO5. Políticas públicas
Rotulagem de produtos e serviços
PR3. Informação em rótulos de produtos

Completo
Completo
Completo

Página
32, 33
Página
7
Página
19
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Bignardi Ind. e Com. de Papéis e Artefatos Ltda.
Ação Ambiental – Implantação de uma nova estação de tratamento de
efluentes (ETE), que permita a reutilização dos produtos obtidos no
tratamento.
Antes da implantação da nova ETE, o efluente, em quase sua totalidade,
era emitido para a Companhia de Saneamento de Jundiaí (CSJ), e uma
parte dos sólidos suspensos era separada para envio a aterros sanitários.
Atualmente, com a implantação da nova ETE, são tratados 60 mil m³
de efluentes mensalmente, o que produz água de efluente de melhor
qualidade, permite sua reutilização e gera 80 toneladas/mês de resíduos
(fibras celulose e cargas) com qualidade compatível para uso na produção
de blocos cerâmicos, polpa moldada e alguns tipos de fertilizantes.
Reduzir custos com disposição em aterros sanitários e com o tratamento
do efluente na CSJ; criar valor para o resíduo sólido; permitir o reúso da
água efluente.
Implantar esse projeto até 2011, com aprovação dos órgãos ambientais
competentes.
R$ 1.700.000,00 na ETE
Resultados são satisfatórios. Já obtivemos o Cadri da Cetesb para
incorporação do resíduo da ETE em fertilizantes. Já foi testada e
aprovada tecnicamente a utilização do resíduo sólido na manufatura
de blocos cerâmicos, faltando somente o Cadri por parte da Cetesb
para viabilizar essa destinação. Estamos efetuando o reúso de
aproximadamente 50% da água de nosso efluente, ou seja, deixamos
de emitir equivalente quantidade de efluente e deixamos de consumir
equivalente quantidade de água fresca em nosso processo produtivo.

Objetivo

Meta
Investimento
Resultado
Empresa
Projeto/Ação
Contexto

Objetivo
Meta
Investimento
Resultado

Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra
Cenibra Móvel
A Unidade Móvel de Integração com a Comunidade (Cenibra Móvel)
consiste em um veículo adaptado para possibilitar a apresentação de
vídeos, palestras e shows. Desde junho de 2002, quando foi implantada,
já participou de diversos eventos nos municípios de atuação da empresa.
Além de divulgar os projetos socioambientais da empresa e os produtos
do eucalipto, a Cenibra Móvel visa oferecer à comunidade infraestrutura
para a apresentação de peças teatrais e musicais, mostra de filmes
educativos e realização de palestras.
Levar às comunidades de atuação da Cenibra o conhecimento
do processo produtivo da celulose e proporcionar estrutura de
entretenimento e educação ambiental às pessoas atendidas.
Não informado.
São beneficiadas anualmente 5.700 pessoas.
Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra
Unieco
O conceito das Unidades de Integração Empresa-Comunidade (Unieco)
baseia-se na estruturação de centros de vivência e educação ambiental.
Conscientizar as comunidades com relação às questões ambientais
contemporâneas e à importância ambiental, social e econômica de
uma empresa de base florestal, bem como aos aspectos técnicos e
ambientais da cultura do eucalipto e suas utilidades como matéria-prima
para uma série de produtos presentes no dia a dia das pessoas.
Aproximação com a comunidade de atuação da empresa.
Não informado.
Atualmente são atendidas 13 mil pessoas por ano em todas as três
unidades implantadas.
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Cocelpa – Cia. de Celulose e Papel do Paraná
DSS – Diálogo Semanal de Segurança
Lançado em agosto de 2010, é um espaço que visa discutir e orientar
todos os colaboradores sobre os assuntos relacionados à saúde e à
segurança no trabalho que devem ser utilizados e praticados por todos
os colaboradores.
Ampliar o conhecimento dos colaboradores sobre temas relacionados a
saúde, segurança e meio ambiente.
–
Treinamento realizado internamente, por meio de multiplicadores.
Em avaliação.
Cocelpa – Cia. de Celulose e Papel do Paraná
Ginástica Laboral
Práticas conduzidas pela equipe do Sesi três vezes por semana, em
todas as unidades da empresa, tanto para as áreas administrativas
como operacionais.
Melhorar o bem-estar, a autoestima e a saúde dos colaboradores.
–
R$ 15.954,25
Em avaliação.

Atuação social

Empresa
Projeto/Ação

Contexto

Objetivo
Meta
Investimento

Resultado

Sobre o relatório

Sumário de
conteúdo GRI

Ações e
projetos

Fibria Celulose S.A.
Projeto Floresta à Mesa
O Projeto Floresta à Mesa foi criado em 2006 para os produtores do
programa Poupança Florestal e consiste na doação de sementes de
culturas anuais para o plantio consorciado às florestas de eucalipto. Em
2007, agregou-se ao projeto de apicultura, constituindo-se em mais
uma alternativa de renda aos produtores.
Esse projeto permite vantagens como: aumento da produtividade;
diversificação da produção e redução de custos; ciclagem de nutrientes;
minimização da erosão; conforto térmico para bovinocultura; e o
convívio da floresta com a produção de alimentos, a apicultura, e
pecuária e a conservação de solo, promovendo a sustentabilidade no
campo. Além de agregar valor à propriedade.
Produzir alimentos dentro das florestas de eucaliptos, diversificando
atividades que possam tornar-se mais uma alternativa de renda ao
agricultor.
Qualificar a cadeia produtiva apícola da metade sul do Rio Grande do
Sul e certificar as produções tanto de mel quanto de grãos e frutos
produzidos no campo.
Apicultura R$ 680.000,00; produção de grãos R$ 301.448,08;
totalizando R$ 981.448,08 investidos.
Mais de 10 mil ha de áreas cultivadas com milho, sorgo, abóbora,
melancia, melão, feijão, girassol e pastagens. Aproximadamente 300
apicultores foram envolvidos no projeto, bem como 11 cooperativas da
região. Criamos uma rede de cooperação apícola que está com projetos no
BNDES para construção de casas de extração e processamento de mel.

próxima

40/46

anterior

Mensagens

Empresa
Projeto/Ação

Contexto

Objetivo

Meta

Investimento
Resultado

Perfil

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Atuação social

Fibria Celulose S.A.
Programa de apoio ao desenvolvimento rural territorial (PDRT)
A pobreza, a fome e a desnutrição retardam os esforços nacionais em
prol do desenvolvimento e repercutem negativamente na estabilidade
social e econômica de um país. Apesar da estimativa de que a grande
maioria da população mundial viverá em áreas urbanas até 2030, o
número de pessoas vivendo em áreas rurais não será muito menor
que o atual. Portanto, no futuro próximo, lidar com a pobreza e a fome
em escala mundial significará enfrentar os problemas com os quais os
pequenos produtores rurais e suas famílias lidam atualmente em sua
luta diária pela sobrevivência. O desenvolvimento rural não se reduz
ao crescimento agrícola. Por mais relevantes que sejam as atividades
agrícolas no meio rural, a questão do desenvolvimento não se restringe
às possibilidades de sua expansão. Vem se enfatizando a dimensão
territorial do desenvolvimento. Não se trata de apontar vantagens ou
obstáculos geográficos, e sim de estudar a montagem das “redes
sociais”, das instituições que permitem ações cooperativas, que incluem,
evidentemente, a conquista de bens públicos como educação, saúde e
informação, capazes de enriquecer o tecido social de certa localidade.
Construir estratégias que propiciem o desenvolvimento rural consiste,
antes de tudo, em fortalecer o capital social dos territórios, muito mais
que promover o crescimento desta ou daquela atividade econômica.
Participar e apoiar processos endógenos que levem a um continuado
aumento da qualidade de vida em comunidades rurais de determinado
território, com base numa economia dinâmica e competitiva, combinada
com a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente.
Promover o desenvolvimento local através do fortalecimento das
associações comunitárias e suas redes, focando o apoio às suas
cadeias produtivas: 1. capacitar as comunidades para equacionar suas
demandas sociais; 2. possibilitar o acesso a metodologias e tecnologias
produtivas de baixo impacto ambiental; 3. investir em cadeias
produtivas inclusivas; 4. aumentar a renda média per capita das famílias
diretamente atendidas pelo programa.
Apoio à gestão e à comercialização: R$ 326.000,00; apoio à produção
(insumos, serviços e infraestrutura): R$ 460.000,00; assistência técnica:
R$ 260.000,00
Envolvemos 20 comunidades nos estados do Espírito Santo e da Bahia,
e 543 hectares trabalhados, com mais de 256 famílias beneficiadas.

Empresa
Projeto/Ação
Contexto

Objetivo

Meta
Investimento
Resultado
Empresa
Projeto/Ação

Contexto

Objetivo
Meta
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Iguaçu Celulose, Papel S.A.
Levantamento de Diagnóstico Socioeconômico
Proporcionar diálogo aberto entre as comunidades vizinhas das áreas de
influência das Unidades de Manejo Florestal da Empresa, buscando a
consolidação de um trabalho em parceria.
Compreender a realidade social das áreas de influência das Unidades
de Manejo Florestal; entender e mapear diferentes práticas sociais
implantadas na região, oriundas de instituições governamentais e privadas;
promover reflexão que desencadeie ações concretas de desenvolvimento,
melhorando a qualidade de vida nas comunidades vizinhas.
Construção do Plano de Gestão Social e Comunicação a partir da
definição dos objetivos prioritários para a promoção do desenvolvimento
social da comunidade.
R$ 35.952,90
Análise das comunidades e elaboração do plano de ação.
Klabin S.A.
Fomento Florestal
Criado em 1984, o Programa de Fomento Florestal da Klabin fornece
aos produtores toda a orientação necessária para o desenvolvimento
da atividade, desde o fornecimento das mudas e o apoio no manejo
florestal até a comercialização da madeira. Além disso, fornece
orientações sobre questões ambientais e contribui para a manutenção
da produtividade e do nível técnico dos produtores. A Klabin mantém
convênios com a Emater/PR e com a Epagri/SC, para assistência técnica
aos produtores rurais.
–
Elevar de 10% para 20% a participação total de madeira de terceiros no
abastecimento da empresa até 2012.
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O desenvolvimento das florestas é financiado por duas iniciativas
do Governo Federal – o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf) e o Programa de Plantio Comercial e
Recuperação de Florestas (Propflora) –, nas quais a empresa é avalista
dos produtores rurais.
Nosso Programa de Fomento Florestal já beneficiou 18 mil proprietários
rurais e distribuiu 163,2 milhões de mudas, em 201 mil hectares de
94 municípios de regiões próximas às unidades florestais do Paraná,
de Santa Catarina e de São Paulo. Em 2010, foram efetivados 315
fomentados, distribuídos 11,2 milhões de mudas e plantados 7,6 mil
hectares, em 57 municípios.
Klabin S.A.
Programa Caiubi de Educação Ambiental
Desenvolvemos, no Paraná, a 19ª etapa do programa com as escolas da
rede municipal de ensino de Telêmaco Borba. O encontro teve duração
de um dia e meio e participação de 55 professores, atingindo 8 mil
alunos, de 35 escolas. Em dezembro, realizamos um workshop para
apresentação das experiências dos professores no desenvolvimento dos
projetos em suas escolas, integrando a Agenda 21.
Disseminar conceitos de consciência ecológica entre professores e
estudantes, além de contribuir para a formação de cidadãos críticos e
conscientes.
–
–
Desde a criação do programa, em 2001, capacitamos 2.976
professores, beneficiando 166.294 estudantes no estado. Já em Santa
Catarina, a iniciativa teve quatro etapas no ano, com participação de
77 escolas e 152 professores, abrangendo 14.331 alunos. Em suas
14 etapas, o programa já colaborou com a formação de 552 professores,
202 escolas e um total de 54 mil estudantes.

Contexto

Objetivo

Meta

Investimento

Resultado
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Lwarcel Celulose Ltda.
Minimização da geração de efluente da Lwarcel Celulose Ltda.,
mantendo um produto de elevada qualidade.
Historicamente, a indústria de celulose e papel tem sido considerada
uma das maiores consumidoras de água. O volume consumido
pelo setor alcança valores de 25 a 100 m3 por tonelada de polpa
produzida. Entre os estágios que compõem o processo kraft, a planta de
branqueamento constitui a maior fonte de geração de efluentes líquidos.
Impactos significativos através da redução de geração de efluentes, com
fechamento parcial ou total do circuito, trazem economia no consumo
de água fresca e benefícios ambientais. As exigências ambientais têm
se refletido em maior fechamento de circuito e menor consumo de
água, ao mesmo tempo em que as exigências qualitativas da celulose
branqueada são cada vez maiores. A proposta desse trabalho foi avaliar
a viabilidade da redução do consumo de água fresca no processo de
branqueamento, sem perdas na qualidade do produto final.
Verificar os impactos gerados na qualidade do produto final, a
concentração e a influência dos ENPs (Elementos Não Processáveis) no
circuito, o consumo dos insumos de branqueamento e a concentração
do efluente gerado, com a redistribuição dos filtrados, proporcionando o
fechamento de circuito no processo de branqueamento; estabelecer um
ponto de equilíbrio de descarte e reposição de água industrial (make-up),
para não favorecer a saturação do sistema.
Com base nas condições do processo industrial para obter um produto
final de alta qualidade, a geração total para a estação de tratamento
de efluente apresentava valores de 22 m³/tsa. Foi proposto redução
para geração total de efluente, 19,5 e 17,5 m³/tsa, ou seja, redução de
aproximadamente 10% e 20%, respectivamente.
Não foram realizados investimentos para esse projeto, apenas
otimização e redistribuição de filtrados/água quente.
Os resultados obtidos apontaram que, à medida que o circuito de
águas foi fechado, aumentou a concentração dos elementos não
processáveis no sistema. Apenas a alternativa de geração total de
efluente para tratamento de 19,5 m³/tsa satisfez os requisitos de
qualidade estabelecidos, ou seja, produto final com alta qualidade
e condições de efluente tratado dentro dos parâmetros legais, como
estava quando utilizava geração total de efluente com 22 m³/tsa. Esse
projeto apresentou redução do consumo de água de 11,4%.
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Lwarcel Celulose Ltda.
Implantação da Nova Caldeira de Leito Fluidizado e da Termoelétrica da
Lwarcel Celulose: Sustentabilidade e a Autossuficiência Energética do
Grupo Lwart
Os processos industriais das empresas do Grupo Lwart, localizados
em Lençóis Paulista, necessitam de energia elétrica e calor (vapor)
como fonte de aquecimento. É comum que a energia elétrica seja
comprada da companhia de energia e o vapor seja produzido através da
queima de óleo, um combustível fóssil que gera emissões atmosféricas.
Sob esse aspecto, optou-se por realizar investimentos em um novo
projeto contendo uma nova Caldeira de Biomassa de Leito Fluidizado
e uma nova Termoelétrica, que utiliza como combustível os resíduos
agroindustriais (serraria e bagaço de cana) renováveis da região.
Promover a redução de custos para geração de vapor, a otimização de
processos, a redução das emissões atmosféricas, o atendimento aos
padrões ambientais e a autossuficiência energética do Grupo Lwart.
Implantar a nova Caldeira, em substituição à anterior, e, através de uma
linha de vapor, fornecer energia elétrica para todas as empresas do
Grupo Lwart. A implantação do projeto trouxe inúmeros benefícios para
o Grupo Lwart.
R$ 100 milhões
Alcançamos a autossuficiência em energia elétrica na empresa e no
Grupo Lwart e economizamos 50% nos custos com geração de vapor
de suas unidades. Ambientalmente, resultou na redução das emissões
atmosféricas (material particulado, SOx, NOx e CO2) em decorrência
da desativação de duas caldeiras a óleo da Lwart Lubrificantes e na
redução da geração de resíduos sólidos da Caldeira (cinzas), além
de aproveitar os resíduos de serrarias e o bagaço de cana-de-açúcar,
que são utilizados como biomassa. Do ponto de vista social, impacta
positivamente nas comunidades ao entorno da empresa, aumentando
a receita de empresas envolvidas em atividades agroindustriais (serraria
e usina de açúcar) da região, além de potencializar a imagem do Grupo
quanto à preservação ambiental e à responsabilidade social.
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Grupo Orsa
Fomento Florestal
O Fomento Florestal é um dos principais exemplos de materialização da
filosofia dos 3Ps (people/pessoas, profit/lucro e planet/planeta) adotada
pela organização. Os projetos estão focados no sudoeste paulista e no
Vale do Jari – região entre os estados do Amapá e Pará. Desde 2001
o programa incentiva produtores rurais a plantar eucalipto e pinus em
áreas ociosas e degradadas de suas propriedades, com o compromisso
de compra da produção a preço de mercado. Os participantes recebem
também as mudas e o suporte técnico. O Grupo tem, no entanto, uma
regra obrigatória para a participação em seus programas de fomento.
Eles só podem ser aplicados em áreas já em uso, devastadas ou ociosas.
Não aceita, em hipótese alguma, aberturas de áreas para esse fim.
Os objetivos principais são ampliação da base florestal de forma
sustentável, fixação do homem no campo, oferta de matéria-prima com
geração de renda aos pequenos produtores, preservação e respeito
ao meio ambiente. No caso do Vale do Jari, por se tratar de região
amazônica, fazer com que o pequeno agricultor entenda o valor da
floresta em pé, evitando, assim, a venda ilegal de madeira nativa.
–
–
No interior de São Paulo (municípios da região de Itapeva) são 600
contratos, 100 dos quais já com retorno financeiro. Em 2010, a madeira
de pinus adquirida dos fomentados totalizou 26.254 toneladas, que
representam 4,45% do volume total consumido pela unidade de papel
de Nova Campina. A média de receita para o agricultor é de R$ 2 mil
por hectare. No Vale do Jari, são 88 pequenos produtores, e a produção
de eucalipto será absorvida pela nossa planta de celulose de mercado
instalada na região, a partir de 2013. Ao todo, são 16 mil hectares de
florestas plantadas em regime de fomento.
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Rigesa Celulose, Papel e Emb. Ltda.
Seminário Rigesa de Educação Ambiental
Anualmente, promovemos nas cidades de Campinas/SP, Pacajus/
CE, Feira de Santana/BA e Blumenau/SC o Seminário de Educação
Ambiental. Já na 11ª edição, o seminário conta com o apoio de duas
ONGs, que dão aulas e aplicam dinâmicas com os professores de
escolas municipais dessas cidades.
O objetivo é que os professores repassem o conteúdo discutido nos
seminários em sala de aula, a fim de complementar a educação
ambiental de alunos e professores, de forma direta, e de seus familiares
e amigos na comunidade, de forma indireta.
A meta é que todas as boas práticas ambientais aprendidas em sala
sejam mantidas por toda a vida do aluno e propagadas pelo maior
espaço possível.
R$ 362.000,00
Em avaliação.
Rigesa Celulose, Papel e Emb. Ltda.
Jornal de Educação Ambiental Rigevida
Em parceria com uma ONG, produzimos o Jornal de Educação
Ambiental Rigevida. É uma publicação mensal, entregue em escolas
municipais de todas as cidades em que se localizam as fábricas da
Rigesa para complementar a educação ambiental das crianças.
O objetivo é fazer com que o aluno, através da leitura do jornal e da
interatividade por ele proposta e colocada em prática pelo professor,
exercite as boas práticas ambientais que são aprendidas todos os meses
por meio do Rigevida.
O Rigevida tem a meta de ajudar a construir um mundo ambientalmente
melhor para as futuras gerações, através da conscientização da própria
geração.
R$ 81.000,00
Em avaliação.
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Suzano Papel e Celulose S.A.
Agricultura Comunitária
A Região Nordeste do Brasil concentra uma expressiva população
de agricultores familiares que têm como atividades econômicas o
extrativismo, a criação de pequenos animais e o cultivo de culturas
anuais utilizando métodos tradicionais de plantio focados na
subsistência, intensificando, com isso, a pressão sobre os recursos
naturais.
A exploração agrícola praticada pelo agricultor familiar na Região
Nordeste é denominada de itinerante ou migratória. Ela é realizada com
corte e queima da vegetação, seguida de desmatamento e plantio por
um período de dois anos quando cultivada a mandioca e um ano para
outras culturas (milho, arroz e feijão), com subsequente pousio para
recuperação de sua capacidade produtiva. As consequências desse
modelo se fazem sentir, principalmente, nos recursos naturais, com
perdas irrecuperáveis da biodiversidade, aceleração dos processos de
erosão e declínio da fertilidade do solo, onde a desertificação já se faz
presente em aproximadamente 15% da região – além da sedimentação,
que traz como consequência o assoreamento de rios e açudes, os quais
já são escassos.
Contribuir para a redução da vulnerabilidade dessas comunidades
rurais através da implantação de campos agrícolas comunitários.
Reduzir as pressões sobre as matas nativas e garantir a segurança
alimentar. A Suzano cedeu uma área de 8 ha, que é cultivada de forma
consorciada com as culturas de milho, arroz, feijão e mandioca, com
acompanhamento, assistência técnica permanente e formação de
mão de obra local em práticas culturais sustentáveis. Através dessa
iniciativa, fomentaremos o desenvolvimento socioeconômico sustentável,
com elevação da produtividade das lavouras, com a utilização de
técnicas que visem à preservação ambiental e com a formação
focada no estímulo ao trabalho coletivo e à construção de uma cultura
associativista como instrumento de organização para promover o
bem-estar e o desenvolvimento sustentável.
Promover a implantação de cinco campos de produção agrícola
comunitários, onde serão cultivados em forma consorciada milho, arroz,
feijão e mandioca, com área de 8 ha cada unidade. Realizar quatro
cursos sobre cultivo consorciado e seleção de sementes de mandioca.
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Em 2010: R$ 208.455,00
Implantamos cinco campos agrícolas de produção comunitária.
Realizamos quatro cursos de capacitação para o grupo de agricultores
selecionados para implantação do campo comunitário. Elaboramos
uma publicação referente ao cultivo de lavouras em consórcio para
agricultura familiar. Oferecemos assistência técnica por um período
de seis meses, compreendendo as etapas de preparo do solo, plantio,
tratos culturais, colheita e armazenamento, juntamente com orientações
referentes a gestão da unidade familiar e organização social. Diagnóstico
socioeconômico realizado em cada grupo de trabalhado, com vista a
nortear intervenções futuras.
Suzano Papel e Celulose S.A.
Educar e Formar
Em 2008, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e com as
prefeituras dos municípios onde atuamos, o programa começou
a desenvolver diversas ações que contribuem para a melhoria da
educação em escolas públicas municipais.
O projeto atua em duas frentes: a pedagógica, que visa à qualificação
de professores, coordenadores e diretores da rede pública de ensino
municipal, é realizada em parceria com o instituto Ayrton Senna em
quatro programas (Se Liga, Acelera, Circuito Campeão e Gestão Nota
10); esses programas são uma política pública de educação para os
municípios atendidos. A frente de infraestrutura consiste em reformas
de escolas próximas às áreas de atuação da Suzano, escolhidas em
parceria com as prefeituras e por demanda das comunidades.
Reformar 21 escolas no total. Atender 20 municípios no total, dos quais
12 na Bahia, 7 no Maranhão e 1 no Piauí. Investimento orçado – Bahia
(2011): R$ 3.086.820; Piauí e Maranhão (2011): R$ 2.002.371.
(2008) R$ 1.167.000,00; (2009) R$ 972.500,00; (2010) R$
972.500,00; investimento total nos três anos: R$ 3.2112.000
Reformamos 108 escolas na Bahia, atendendo 92.091 alunos e 5.605
educadores.
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Veracel Celulose S.A.
Projeto Agrovida (agricultura familiar)
Conforme o IBGE (Censo de 2010), o nível de renda per capita dos
dez municípios vizinhos à Veracel Celulose (Belmonte, Canavieiras,
Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Mascote, Porto
Seguro e Santa Cruz Cabrália), localizada na Costa do Descobrimento
(extremo sul da Bahia), é inferior à média do sul da Bahia. Juntos,
esses municípios somam aproximadamente 382.050 habitantes. Ponto
Central, localidade onde foi implantado o projeto piloto do Agrovida,
é um dos três distritos do município de Santa Cruz Cabrália. Segundo
dados do IBGE de 2007, Cabrália tem pouco mais de 25 mil habitantes.
Em 1981, o núcleo histórico de Santa Cruz Cabrália foi tombado como
Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico da Humanidade. Hoje,
parte da geração de emprego e renda do município é decorrente dos
serviços de turismo e hotelaria, principalmente na região litorânea.
Mas, seguindo em direção ao interior de Santa Cruz Cabrália, onde
fica Ponto Central, a geração de emprego e renda concentra-se nas
atividades de silvicultura, agricultura (com ênfase na produção de cana,
coco, mamão e graviola), extração de areia e pecuária. Ainda segundo
o IBGE, a incidência de pobreza em Santa Cruz Cabrália é de 42,66%,
significativamente maior que o índice brasileiro: 33,90%. O distrito de
Ponto Central nasceu na década de 1930, fica a 44 quilômetros da sede
do município e sua população total gira em torno de 1,6 mil habitantes
(segundo dados do Inventário Social, realizado pela Veracel em 2007).
Essas pessoas vivem em menos de 400 casas – apenas metade delas
é de alvenaria e possui energia elétrica, e 50% ainda utilizam a lenha
para cozinhar. O Projeto Agrovida, de agricultura familiar, desenvolvido
pela Veracel e comunidades vizinhas, nasce nesse contexto. Em 2008,
quando se discutia o destino da área de recuo entre o plantio de
eucalipto e núcleos e equipamentos urbanos (hospitais, escolas, entre
outros), durante a reunião do Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da
Bahia, a Veracel apresentou a proposta do Agrovida, que já havia sido
discutida com a comunidade de Ponto Central, o que a distinguiu dos
demais projetos apresentados durante o evento.

próxima

45/46

anterior

Mensagens

Objetivo

Perfil

Desempenho
econômico

Gestão
ambiental

Atuação social

A partir desse contexto e do Diálogo Social Ativo – desenvolvido com as
comunidades vizinhas e alicerçado pelas Redes Sociais –, concluímos,
em conjunto com os representantes da comunidade de Ponto Central,
que o desenvolvimento de um projeto de agricultura familiar, seguindo
a vocação natural da região, era uma forma de contribuir para o
desenvolvimento da comunidade local. Sendo assim, o grande objetivo
do Agrovida é contribuir para o resgate da cidadania, por meio do
trabalho com a terra e no campo, que sempre foi a vocação natural
da região. A solução, encontrada em conjunto com a comunidade
– importante ressaltar –, foi o desenvolvimento dessa metodologia
participativa, que considera o envolvimento efetivo da comunidade na
definição e condução do projeto, que é também replicável.

Meta

A expectativa é que o Projeto Agrovida seja expandido em Ponto
Central e replicado em outras quatro localidades (Itagimirim, Mundo
Novo, Petrolância e Santa Maria Eterna). Nos próximos seis anos, o
Agrovida deve ser implantado em mais 3 mil hectares, em propriedades
dedicadas à agricultura familiar, com a incorporação de 500 hectares
por ano. Dessa maneira, a Veracel contribuirá para a construção de
um modelo de desenvolvimento replicável com mais participação,
protagonismo comunitário, equidade social e sustentabilidade
ambiental, com base nas vocações regionais, repercutindo no
desenvolvimento territorial.

Resultado

Em Ponto Central, os 64 hectares de áreas onde havia plantio de
eucalipto foram transformadas em áreas para agricultura familiar e estão
mudando a vida, diretamente, de 23 famílias daquele distrito.
Objetivo
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Veracel Celulose S.A.
Central de Tratamento de Resíduos
Sabe-se que a geração de um volume significativo de resíduos sólidos
é inerente ao processo de produção de celulose, mesmo em indústrias
que usam tecnologia de última geração – caso da nossa fábrica de
celulose, em operação desde maio de 2005. Vale ressaltar que, desde
o início de nossas operações, aplicamos conceitos modernos de
minimização e recuperação de materiais que vão desde o manejo

Meta
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florestal, com o descascamento das toras de madeira na floresta,
passando pela recuperação dos químicos do processo de cozimento
da madeira, até a geração de energia limpa pela queima de biomassa
vegetal. Face a essa realidade e em conjunto com a instalação da
fábrica, seis anos atrás, buscamos alternativas para reaproveitar e
reciclar os resíduos gerados no processo de produção. O objetivo é levar
ao aterro apenas aqueles materiais para os quais não encontremos
alternativa de uso economicamente viável. Foi a partir dessas pesquisas
e da busca por soluções inovadoras que contratamos a empresa Vida
Produtos e Serviços em Desenvolvimento Ecológico, especializada
em recuperação de resíduos, para gerir a Central de Tratamento de
Resíduos da Fábrica, inaugurada junto com o start-up da produção,
seis anos atrás.
Tratar os resíduos industriais gerados no processo de fabricação de
celulose de forma a reduzir o material encaminhado para aterro,
favorecer a reciclagem e, ao mesmo tempo, gerar emprego e renda para
a região. Além disso, o programa oferece à região do extremo sul da
Bahia, com grande vocação agrossilvopastoril, dois produtos licenciados
de alta qualidade: o humo ativo, adubo orgânico de comprovada eficácia
no enriquecimento do solo, e três tipos de cinzas que substituem o
calcário na correção de acidez do solo, reduzindo a dependência do
mineral e os custos do produtor rural.
–
–
Aproveitamento anual médio de 82% dos resíduos sólidos gerados pelos
nossos processo de produção.
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