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m 1998, a Klahin obteve a comprovacao do acerto
de sua filosofia e de suas praticas de prcservacao do
ambiente: tornou-se a primeira companhia do He-

misferio Sul, no setor de papel e celulose, a receber a cer-
tificacao do l'SC (Forest Stewardship Council ou Conse-
lho de Manejo Florestal). Em 2003, os procedimentos
de manejo forestal, producao de mudas, producao de se-
mentes, manejo de produtos florestais nao-madeireiros e
cadeia de custOdia de produtos madeireiros c nao-madei-
reiros da Klahin no Parana foram novamente certificados
pelo FSC, por urn periodo de cinco anos. A area florestal
de Santa Catarina esti cm processo de obtencao dente cer-
tificado.

Ha alguns anos, coin a Musa° c o aprofundamento
das preocupacOes corn o ambiente, os setores que traba-
lham corn produtos florestais passaram a set atentamente
observados pelos ecologistas. Atualmente, a conscientiza-
cao sobrc os danos causados pela devastacao de florestas
tern levado os consumidorcs a direcionar suas compras de
madeira c dcrivados, assim como de ourros produtos flo-
restais, para empreendimentos que valorizam a sustenta-
bilidade, de maneira a assegurar a manutencao dos recur-
sos para 0 futuro.

Em resposta a estas exigencias, o mercado dispne de
programas de certificacao, como o FSC, cujo objetivo é
promovcr c reconhecer o horn manejo das florestas do
mundo, dc forma ambientalmente correta, socialmente
justa e economicamente viavel. A constituicao do FSC —
organizacties niio-governamentais, como Greenpeace,
WWF e Amigos da Terra, alem de movimentos indige-
nas, cmpresas e associaciies de classe — garante sua credi-
bilidade e sua rcputacao como o mais exigente e respeita-
do certificador forestal do mundo.

A Klahin foi tambem a primeira companhia mundial
a ter produtos florestais nao-madeireiros certificados pelo
FSC, devido ao man(*) de plantas medicinais c a labrica-
clo de produtos fitoterapicos e fitocosmeticos. Essas con-
quistas demonstram que a Klahin vem empreendendo suas
atividades florestais dentro dos mais elevados padroes in-
ternacionais de conservacao ambiental, desenvolvimento
sustcntavcl c responsabilidade social.

FLORESTAS

Em Santa Catarina, a area plantada corresponds a 66,3
mil hectares de Pinus, 3,3 mil hectares de eucalipro e
664,4 hectares (lc pinheiro-do-parana (Araucaria angus-
Oita), totalizando, em mameros redondos, 70.300 hec-
tares sob manejo sustentado. Destes, 57,5 mil hectares
sao de plantios em terras prOprias e 12,8 mil hectares cm
parceria ott arrendamcnro corn proprietarios da regiao.

As areas de preservacao permanente e reserva legal totali-
zam 36,3 mil hectares, correspondendo a 31% do patri-
mOnio florestal.

No Parana, a empresa e proprietaria de uma area total
de 229,3 mil hectares, cm Telemaco 13orba e municipios
vizinhos. Sao 118,7 mil hectares reflorestados corn Pinus
tueda, Pinus	 Araucaria angers/I:Pia e diferentes
especies de eucalipro. A area plantada esta perleitamente
integrada a mata nativa — 85,1 mil hectares —, formando
um extenso mosaico que cria condi(;6es ideais para manu-
tencao e perpetuacao da grande riqueza biolOgica t ipica
da regiao.

Em Sao Paulo, para a producao de celtdose semiqui-
mica, a Klahin possui, na regiao de Angatuba, uma area
total de 4,3 mil hectares, dos quais 200 hectares são de
plantios de Pinus, 2,1 mil hectares de cucaliptos e 1,7
mil hectares de reservas flat urais, as quais correspondem a
41,41 % do patrimemio forestal. Nessa unidade, a em-
presa preserva uma reserva de Mata Atlantica corn mais
de mil hectares, localizada na Serra de Paranapiacaba, entre
os municipios de Sao Miguel Arcanjo e lapirai. F.ssa area
apresenta grande diversidade de especies vegetais, que
ahrigarn e susrenrani uma rica fauna silvestrc.

0 plancjamento da empresa semprc Icva em conta a
busca constante da sustentabilidade. E a partir do plane-
jamento que se podem alcancar a manutencao e a melho-
ria da capacidade produtiva, o que torna viavel o dcsejado
arranjo em mosaico das areas produtivas, interligando-as
a fOrmacães narurais. Desta forma, busca-se a harmonia
entre os ecossistcmas a preservar e Os plantios de Pinus,
eucalipro e Araucaria.

A KLABIN FOI A PRIMEIRA

COMPANHIA MUNDIAL A TER

PRODUTOS FLORESTAIS NAC

MADEIREIROS CERTIFICADOS

PELO FSC, DEVIDO AO MANE JO

DE PLANTAS MEDICINAIS E A

FABRICACAO DE PRODUTOS

FITOTERAPICOS

FITOCOSMETICOS
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TIPO DE MANE JO PERMITE

DESENVOLVIMENTO DO

SUB-BOSQUE, IMPORTANTE

PARA A PROTECAO E 0

-)UPORTC A DIVERSOS

ANIMA'S SILVESTRES, COMO

MAMIFEROS, ANFiBIOS,

REPTEIS, AVES E INSETOS

O arranjo em mosaicos 6 conseguido por meio da vari-
acao de especies e materiais genaicos, idades das plantas

sistemas de manejo dos plantios florestais, akin da corn-
posicao paisagistica corn as areas de preservacao perma-
nentc c dc conservacao.

Os ciclos de colheita variarn de acordo corn a finalida-
de da floresta: de oito a 21 aims para eucalipto; entre 20

25 anos para o Pinus; para a Araucaria plantada, os ci-
clos de manejo sac) de 40 arms. 0 tipo de manejo permite

desenvolvimento do sub-bosquc, importante para a pro-
rccao e suporte a diversos animals silvestres, como mann-
feros, anfibios, repreis, a yes c insetos.

0 Programa Anual de Colheita c Implantacao da corn-
panhia orienra a producao florestal no curto prazo (urn
ano), indicando as areas gm: devem ser colhidas ou plan-
tadas. Preocupada cm garantir o bum manejo de seus plan-
tios e minimizar possiveis impactor ambientais, a empre-
sa investiu no desenvolvimento tecnolagico, o que inclui
a utilizacao de modernos rccursos de infiffinacties geogra-
ficas e avaliacao de impacros da silvicultura sobrc recursos
bidricos, solos e biodiversidade.

As praticas de implantacao, manutencao c colheita das
florestas plantadas colaboram para a conservacao dos so-
los, para a manutencao da qualidade da agua c tambiml
para a preservacao da vida silvestre. A avallacao da de-
manda nutricional das esp6cies e da oferta de cada solo
permite a selecao de sitios adequados a cada urea. Pinus,
que sao mais resistentcs as geadas e menos exigentes em
termos nutricionais, sao plantados em locais mais baixos

e de menor fertilidade. Os cucaliptos sao plantados corn
base num zoneamento, no qual sao respeitadas as exigen-
cias climaticas e nutricionais de cada Lima das especies.

O cultivo minimo é aliado a manutencao tic todos os
resiiluos vcgctais resultantes das atividades florestais — ism
e, galhos, folhas c casca permanecem na area trabaihada.
0 use do Pogo para limpcza foi abolido. "lidos os residuos
derivados da execucao das arividadcs florestais sao scpara-
dos c scu descarte final 6 feito de acordo corn a legislacao
e corn o objetivo de manutencao da qualidade ambiental.

Os procedimentos relativos ao atendirnento dc situa-
cOes de emergencia e a saUde e seguranca do trabalhador
foram estabelecidos de forma a minimizar os danos a san-
de e ao ambiente decorrentcs de imprevistos.

Para garantir maior protecao a suas areas florestais, a
Klabin coma coin um sistema de prevencao e combate a
incendios, composto por torres de observacao, cquipadas
corn radios e ligadas dircramente a centrals de arendi-
memo a emergencias, corn caminhOes de bombeiros de
prontidao. Os pontos de tomada d'agua sao mapcados,
Os vigias florestais tern veiculos motorizados e as equipes
de trabalhadores sao treinadas para integrar as brigadas
de combate a incendios. A empresa dispOe, ainda, de urn
programa de monitoramento e conrrole de pragas e
doencas.

Para assegurar as condicOes necessarias ao manejo flo-
restal conduzido pela empresa. existem alguns mecanis-
mos c procedimentos para avaliar o desempenho dos hens
fundamentais para este fim. Conhecer as taxas de cresci-
mento da floresta e indispensavel para o planejamento
sustentavel dos niveis de colheita c implantacao florestal.
Para isso, a empresa coma corn urn sisrcrna de invenrario
florestal continuo, cm que sao levantados indicadores de
crescimento e qualidade da floresta em unidades amos-
trais permanentes, demarcadas no campo e sinalizadas cm
mapas ou croquis.

ApOs o plaint°, é realizado o levantamento de sobrevi-
vência das mudas, registrando-se o mimero de planras
vivas c mortas, falhas, ataques dc formigas cortadeiras e
de grilos, danos causados por geadas etc. Tamb6m podem
ser verificadas a deficiéncia nutricional e ourras informa-
cOes pertinentes a cada situacao.

Todas as pessoas envolvidas no planejamcnro c na exe-
cucao das operacOes de manejo florestal prccisam csrar
cientes de suas responsabilidades e dos efeitos ambienrais
dccorrentes de suas atividades. A empresa man R'111 pro-
gramas de treinamento para funcionarios e fomenta a
manutencao de programas similarcs em setts prestadorcs
dc servico, de forma a levar aos executores da atividade o
conhecimento dos cuidados imprescindiveis a manuren-
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cao da qualidade ambicntal em todas atividades relacio-
nadas ao m nejo forestal.

ECOSSISTEMAS
Para garantir a implementacao de pracicas capazes de

manter a satide dos ecossistemas, a Klabin fa y. invcstitnen-
tos permanentes na realizacao de importances escudos dos
recursos biolOgicos de cada regido. As pesquisas confir-
main que as medidas adotadas pela Klabin cm setts reflo-
restamenros beneficiam diretamente varias especies de ayes,
abundances na Fazenda Monte Alegre, no Parana. As ayes
coustituem o grupo mats bem estudado dentro da area
da fazenda e os primeiros levantamentos datam de 1981.
Desde entao, ja foram identificadas 392 especies. Destas,
seis estao ameacadas de extincao, de acordo corn o Insti-
tuto Brasilciro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renovaveis (lbama).

No estudo do Parana, as informaciies cientificas a res-
peito dos anfibios anuros ainda sao incipientes, tanto sob
o aspect() da taxonomia comp da ecologia. Visando ao
estudo desses animais na Fazencla Monte Alegre, a Kla-
bin apOia uma rese de doutorado, cujos levantamentos
foram cncerrados em 2003, corn o registro de 40 especies
do anfibios. Esse mamero p6c a Fazenda Monte Alegre

como tuna das areas de major diversidadc de anfibios no
Parana. Das especies identificadas, polo menos seis sac)
indicadoras de preservacao e qualidade amhicntal, pois
vivem em areas de condicOes restritas e náo sobrevivem,
se elas foram alteradas.

Na Fazenda Monte Alegre, uma especie de grandc
minder() predador cncontra condicóes propicias para vi-
yen . I .rata-se da sucuarana ou onca-parda (Puma concolor),
feline que ocorre nas trés Americas, desde a PatagOnia ate
o CanaWi. No Brasil, esta ameac.ado de extincao, cm fim-
cao da dcstruicao de sett habitat e da caca.

Por set rclativamente abundance na regiao, por estar
ameacada de extinOo e por ter potencial como bioindica-
dora, a suctiarana foi objeto de uma pesquisa, financiada
pela Klabin c polo Programa de Capacitacao de Rccursos
Ilunianos para Atividades Estrategicas do Consclho Na-
cional de Descnvolvimento Cientifico e TecnolOgico (Pro-
grama Rhae-CNPq). 0 trabalho levou o nome de Estudo
EcolOgico do Puma (Puma concolor) na Fazenda Monte
Alegre.

A pesquisa teve inicio em marco de 1998 e terminou
em marco de 2000. Foi realizada pela ONG Projeto Puma,
entidade corn sedc cm FlorianOpolis gut, estuda os gran-
des felinos brasilciros. Para execuc5o do projeto, foram
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utilizados diversos metodos de levantamento, como monitoramento por radiocolar,
maquinas fotograficas remotas, identificacao por pegadas, :make de fezes c fichas de
visualizacao dc animals silvestres.

Apes os dois anon de trabalho, a amostragem indicou a presenca de mais de 100
individuos na area da Fazenda Monte Alegre, o que surpreendeu os pesquisadores.
Este nOmero significative de oncas-pardas mostra que a fazenda apresenta a grande
diversidade biolOgica necessaria para a sobrevisiencia dos felinos.

A hiodiversidade das florestas nativas preservadas da Klahin Florestal no Parana
permite a obtencao de insumos que garantem a producao de fitoterapicos (medica-
mentos a base de plantas).

Iniciado em 1984, de forma artesanal, e funcionando cm escala de manipulacao a
partir de 1989, o programa de fitoterapia baseia-se na busca da melhoria da qualida-
de de vida da comunidade da empresa (funciondrios e setts parentes) e na preservacao
e no aproveitamento da hiodiversidade local. Isto é conseguido pelo use !milt iplo dos
mais dc 85 mil hectares dc florestas nativas e suh-hosques das plantacOes comerciais.

0 use de produtos naturais reforca o compromise da empresa corn a sustentahi-
lidade nos seus aspectos tinanceiros, ecologicos e sociais. Em Monte Alegre, o desen-
volvimento dos fitoterapicos foi precedido pot ulna detalhada pesquisa, que determi-
nou as principais doencas da comunidade local. Ao mesmo tempo, a floresta foi
avaliada, levando-sc cm conta a auto-sustentabilidade e as necessidades dc cultivo
programado, visando ao usufruto da floresta cons manutencao de material para as
futuras geracises.

Antes de serem administrados, Os remedios foram submetidos a rigorosas at-sakes
de qualidade, eficacia e seguranca dos principios ativos. A fitoterapia faz parte de urn
amplo programa na area de sande, que assiste mais de 15 mil pessoas, entre colabo-
radores e suas familias.

"fomando-se o principio da manutencao da sande de urn ecossistema, surge a
necessidade de plancjamento, em termos da manutencao dos valores da microbacia
hidrografica. A microbacia, como estrutura primaria da paisagem, ou seja, com p a
menor manitestacao fisica que permite quantificar, de forma integrada, o funciona-
mento da natureza, possihilita o estabelecimento de urn enfoquc sisternico para as
atividades florestais.

As medidas praticas de mancjo florestal que possibilitam o alcance destes compo-
nentes da integridade do ecossistema nao se restringcm a manutencao das Areas de
Preservacão Permanents (APPs), Como protecao fisica aos cursos cfzigua. Uma visa°
integrada deve ser aplicada desde a escala micro, que inclui, por exemplo, a preocu-
pacao corn a prOpria superficie do solo, cujas condicOes sao fundamentais para o
processo hidrolOgico. Dal a necessidade de avaliar-se o sistema de preparo do solo, de
plantio, a adocao de medidas de conservacao, o desenho e a manutencao de estradas
e carreadores e a protecao de encostas e de outras areas criticas.

A BIODIVERSIDADE DAS FLORESTAS NATIVAS PRESERVADAS DA

KLABIN FLORESTAL NO PARANA PERMITE A OBTENCAO DE INSUMOS

QUE GARANTEM A PRODUCAO DE FITOTERAPICOS
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() enfoque global do manejo sustentavel de planta-
cães floresrais deve considerar, ainda, uma escala macro,
que diz respeito a inscrcao do projero florestal no contex-
to do meio biogeografico. Quer dizer, em rcrmos de uma
analise mais aprofundada do meio fisico, de suas caracte-
risticas geomorfolOgicas, climaticas, de disponihilidadcs
hidricas, de sua flora e fauna, de sua vocacao natural c da
interacao de todas estas caracteristicas cold o homem.

Alinhado corn esses conceitos, o programa de monito-
ramento experimental da Klabin foi iniciado em 2003,
em parceria corn o Remain — Rede de Monitoramento
Ambiental de Microbacias. Foram instaladas duas micro-
bacias experimentais: uma, model°, em mata nativa na
unidade do Parana (area do parque ecolOgico), e a outra,
cm area recem- plantada corn Pinus.

EDUCACAO AMBIENTAL
Preocupada em disscminar o conceit° de sustentahili-

dade e o senso de responsabilidade ambiental, a Makin
desenvolve programas de educacao ambiental nas comu-
nidades em que atua. No Parana, o projero Caiubi Edu-
cacao Ambiental surgiu da necessidade de oferecer a co-
munidade escolar da regiao de Telemaco Borba melhores
oportunidades para aproveitar a estrutura do parque eco-
lOgico da companhia. Tambem faltavam informacties aos
professores para uma interpretacao da natureza corn en-
foque nos aspectos da fauna e da flora da regiao. Ja foram
desenvolvidas cinco etapas do projero, corn a participacao
de 47 escolas estaduais e particulares da regiao e 20 esta-
belecimentos municipais de Telemaco Borba.

Em Santa Catarina, a Klabin desenvolve, desde junho
de 1997, um programa de educacao ambiental nas co-
munidades dc Correia Pinto, Otacilio Costa c [ages, como
parts do seu Programa de Gestao Ambiental. Neste ma-
halho, a empresa tambem diagnosticou a necessidade de
um curs° para professores do ensino fundamental, que
tratasse de conhecimentos sobre ecologia e educacao am-
biental.

Mais do quc fruto de consciencia ecologica ou do mero
cumprimento das leis, a postura ambiental das empresas
tern-se constituido num ativo muito valorizado no corn-
petitivo cenario mundial. Os inercados internacionais es-
tao cada vez mais exigentes em relacao a produtos que
venham de atividades sustentaveis, corn desempenho
ambiental certificado e reconhecido.

Nas indLlstrias de papel e celulose, a matrix energetica
altamente baseada em energia renovavel provenience de

suas prOprias florestas. () uso de biomassa fax corn que a
emissao de CO2 seja compensada pelas florestas planta-
das. Recentemente, a Klabin tornou-se a primeira cm-
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presa brasilcira a participar do scicro grupo de 52 insti-
tuicoes componentes do Chicago Climate Exchange
(CCX). Assim, esta habilitada a vender creditos de carbo-
n ° para empresas integrantes da organizacao que necessi-
tem tomar medidas para reducao e controle de gases cau-
sadores do aquecimento global.

Na Klabin, 84% da energia termica utilizada s5o de
fonte renovavel: cascas, cavacos e scrragem, provenienres
de reflorestamenros prOprios e de tercciros. 0 percenru-
al de combustiveis fOsseis, principalmente na forma dc
Oleos pesados, devera ser reduzido drasticamente nos pro-
ximos anos, a medida que a capacidade produtiva se
amplic.

A analise dos impactos ambientais tambem fez corn
que processos de labricacao abertos, sem recuperacao de
produtos quimicos, perdessem sua arratividade, caminhan-
do para a extincao. Produtos quimicos de branqueamcn-
to, como cloro elementar, tambem foram banidos, devi-
do ao impact° dos organoclorados na natureza. Hoje, o
process° de branqueamento e baseado em sistemas ECF
(Elementar Chlorine Free) e TCF (Total Chlorine Free),
corn uso de ozOnio e perOxido de hidrogenio. As emissOes
foram reduzidas, e os gases odorosos sao coletados e pro-
cessados.

0 foco no crescents desempenho ambiental faro corn
que a Klabin continue a fazer Os investimentos necessari-
os para aprimorar sua reconhecida postura ambiental. A
companhia, que ja ostenta a posicao de maior recicladora
de papeis do pais, recentemente anunciou sua participa-
cao no consOrcio de empresas que possibilitarao a recicla-
gem total, e inedita no mundo, das embalagens longa
vida. Chaves de nossa trajetOria ate aqui, a parceria corn o
meio ambiente e o compromisso corn a sustentahilidade
serao ainda mais intensificados no fururo.
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