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Sustentabilidade



Sustentabilidade

Visão 

Antropocêntrica

Visão Dinâmica

de Longo Prazo



�As  pessoas  que  plantam  florestas  

acreditam  no  futuro�







Diferentes Focos para a Sustentabilidade



Diferentes Focos para a Sustentabilidade

�Sustentabilidade do Negócio

�Sustentabilidade da Capacidade Produtiva do Sítio 

Florestal

�Sustentabilidade Ambiental

�Sustentabilidade Social



Sustentabilidade do Negócio

�Ser competitivo é ser melhor que a média dos 

concorrentes em todos os fatores chaves de 

competitividade do negócio em questão



Sustentabilidade do Negócio depende de...

�Custos

�Qualidade

�Logística

�Saúde financeira

�Saúde ambiental

�Imagem

�Matéria-prima disponível

�Escala de produção e �market share�



Sustentabilidade  da  Capacidade  Produtiva 

Florestal  no  Longo  Prazo

Função de:

�Solos

�Água

�Luz solar

�Genética

�Proteção  florestal



Sustentabilidade  Florestal

�Mínimo Impacto das Operações Florestais do 

Plantio à Colheita

�Conservação da Fertilidade, Biologia, Estrutura e 

Combate à Erosão do Solo

�Conservação e Proteção da Biodiversidade

�Conservação e Proteção dos Recursos Hídricos, 

tanto em Quantidade como em Qualidade das Águas



Fonte: VCP, 2008

Planejamento e Zoneamento 

da Propriedade Florestal



Fonte: VCP, 2008



Fonte: B. Pires, 2007



Fonte: Laboratório Ecologia Florestal UFSM, 2007

Pesquisas sobre Hidrologia Florestal



Fonte: Laboratório Ecologia Florestal UFSM, 2007

Pesquisas sobre Solos e Hidrologia Florestal



Sustentabilidade com foco nos Impactos 
Ambientais

Recursos hídricos:

�Ciclos hidrológicos das florestas

�Menor consumo de água pelas fábricas

�Tratamento de efluentes

Podemos melhorar o ambiente...



Biodiversidade



Na  Natureza  tudo  tem  seu  valor











Floresta Plantada

----

muito longe

da 

monotonia 

da

área de monocultura 

graças 

ao 

Eco-Mosaico 

Florestal



Sustentabilidade  nas Fábricas de Papel e 

Celulose

�Tecnologias mais Limpas

�Ecoeficiência



Sustentabilidade  nas Fábricas de Papel e 

Celulose

Tecnologias de Processo mais Limpas

�Cozimento kraft modificado

�Deslignificação com oxigênio

�Caldeiras de leito fluidizado queimando biomassa

�Branqueamento ECF ou ECF-Light

�Osmose reversa

�Fechamento circuitos

�Evaporações para altos teores de sólidos no licor

�etc.; etc.



Sustentabilidade  nas Fábricas de Papel e 

Celulose

Ecoeficiência

�Fazer mais

�Fazer melhor

�Gastar menos recursos naturais (água, fibras, 

energia, insumos, etc.)

�Desperdiçar menos

�Resultar menos resíduos e poluição



Sustentabilidade  nas Fábricas de Papel e 

Celulose

Como se pode conseguir isso?

�Tecnologia / tecnologia / tecnologia

�Compromisso empresarial

�Conscientização operacional

�Conformidade legal

�Responsabilidade



Sustentabilidade se consegue com compromissos



Tecnologias  de  Final-de-tubo

�Tratamentos de efluentes a nível secundário ou 

terciário

�Centros de compostagem de resíduos sólidos e 

aplicação do composto nas florestas

�Prevenção da poluição aérea



Tecnologias mais Limpas

Os aterros industriais e as �fábricas de fumaça�

estão com os dias contados



Medidas preventivas ou de P+L

�Reciclagens internas

�Fechamento circuitos

�Melhor uso dos insumos

�Ênfase em �housekeeping�



Ecoeficiência  em nossa indústria significa...

�Mínimo impacto ambiental

�Menores consumos específicos de energia, 

madeira, água, vapor, etc.

�Menores perdas e menores gerações de resíduos



Comprometimento, Conscientização, Conformidade

�Políticas sócio-ambientais empresariais

�Objetivos e metas ambientais e sociais

�Auditorias de terceira parte

�Transparência e diálogo

�Drivers�



C E R T I F I E D



 F S C

 CERFLOR



Atestados de Bom Manejo Florestal

Certificações ISO 9000, ISO 14001 e OHSAS 18000

Certificação do Manejo Florestal e da Cadeia de Custódia 

(FSC e CERFLOR)



Resumindo:

Atuação forte em:

�Processos operacionais

�Sistemas de gestão

�Segurança no trabalho

�Controle e prevenção de poluição

�Garantia da sustentabilidade da matéria-prima 

fibrosa



Responsabilidade Social

Palavras chaves que preocupam hoje o ser humano:

�Emprego

�Alimentos

�Energia

�Água

�Segurança

�Saúde

�Educação

�Ética 



Responsabilidade Social

Foco em

Parcerias com a Sociedade

Fonte: VCP, 

2005



Reserva Legal

APP

Agrossilvicultura Lavoura

Piscicultura

Pastagem

Silvicultura

Apicultura

Parcerias com agricultores Fonte: B. Pires, 2007





Fonte foto: VCP, 2008





Geração de empregos e 

de oportunidades



Biomassa

Fonte 

Renovável de 

Energia

�Lenha

�Casca

�Resíduos florestais

�Etanol celulose

�Carvão vegetal



Segurança, Saúde, Educação, Ética



�Crescimento do negócio

�Aceitação pelas partes interessadas

�Valor do negócio nas bolsas de valores

Imagem empresarial favorece...



�Fazer muito bem o que já falamos até agora

�Compromissos com a Sociedade

�Comunicação eficaz e eficiente

Como melhorar imagem?



Como conseguir melhor imagem?Como conseguir melhor imagem?Como conseguir melhor imagem?

Certificações

High profile

Rotulagem ambiental



Eco-Labelling envolve ....



Eco-Labelling envolve ....

�Ciclo de vida do produto

�Critérios definidos junto às partes interessadas

�Atuação sobre itens relevantes em termos de 

impactos

� Estar entre os de melhor performance ambiental

�Dialogar com consumidores

�Promover consumo consciente



Rotulagem Ambiental  pode ser vista...

Não como meta final em direção à Sustentabilidade

�Mais uma ferramenta de gestão importantíssima

�Mais um alavancador de melhorias ambientais

Porém como

...



O  Produto Papel

� Bem produzido por uma indústria com alta 

capacidade de renovação ambiental

� Praticamente auto-suficiente em geração de 

energia renovável

� Produto altamente reciclável

� Bem de consumo de altíssima penetração na 

Sociedade

� Bem educativo e cultural global



Sustentabilidade  é possível  sim...

Basta  querer  alcançá-la mesmo sabendo que é um 

caminho sem final...



�O desenvolvimento sustentável se constrói 

fazendo, errando, corrigindo, insistindo e 
acertando !

É preciso ter humildade para reconhecer 

erros e assumir correções; não se abater 
diante das limitações, ter sensibilidade do 

individual e do coletivo e ter consciência 

do passado, presente e futuro�

(Citações de Nelson Barbosa Leite, SBS - 2002)



�O  diálogo, a busca do entendimento e 

dos conhecimentos da ciência e mais o  

reconhecimento  dos  diferentes 

pontos  de  vista  ajudarão  a  construir  

uma Silvicultura, uma Indústria,  uma  

Sociedade  e  um  Ambiente  melhores�

(Celso Foelkel, 2008)



Obrigado  e sucessos...

Contamos com a conquista  do 

Selo Verde para nosso setor  .... 

.


