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Outrora vistas como vilãs ambien-
tais, as indústrias de papel e celulose
brasileiras têm conseguido virar o jogo
quando o assunto é sustentabilidade
e preservação ambiental. Dados da
Associação Brasileira de Celulose e
Papel revelam que, em 2006, houve
o reflorestamento de uma área total
plantada de 322.828,4 hectares no
país - mais de 100 mil hectares que no
ano anterior. Mas o mais importante é
que as estatísticas revelam, de modo
geral, um substancial crescimento a
cada ano. Para se ter uma idéia, em
1982, quando a preocupação com o
meio ambiente ainda era incipiente
no país, este número foi de apenas
2.533,3 hectares.

Por trás desses números estão,
não apenas uma legislação preserva-
cionista, mas, principalmente, uma
mudança de pensamento de quem
busca seus recursos na natureza. "A
base florestal do setor é o suporte da
atividade e, como tal, também depen-
de de um desempenho sustentável
para a sua sobrevivência", afirma
Elizabeth Carvalhaes, presidente da
Associação Brasileira de Celulose e
Papel (Bracelpa).

Segundo a entidade, a indústria
fechou 2007 com produção previs-
ta de 11,8 milhões de toneladas de
celulose e de 8,7 milhões de tonela-
das de papéis de todos os tipos. Um
crescimento de 5,5% e de 2,8%, res-
pectivanfente, em relação ao ano an-



terior. Os números da preservação no
mesmo período não estão fechados,
mas a Bracelpa garante que superam
com folga os índices de crescimento
e produção. A referência inclui, além
de não tocar na floresta, proteger os
mananciais, prevenir e combater in-
cêndios, proibir a caça e até recuperar
áreas degradadas.

ALÉM DAS OBRIGAÇÕES

A legislação que rege o setor flo-
restal no Brasil é o Código Florestal
(Lei 4.771, de 1965). Atualmente está
em vigor a MP 2.166 (criada em 2001),
que estabeleceu a obrigatoriedade das
Áreas de Reserva Legal (RL) — a área
particular equivalente a 20%, no míni-
mo, do total da propriedade ou posse
rural, necessária ao uso sustentável
dos recursos naturais para a conser-
vação da biodiversidade, o abrigo e
a proteção da fauna e flora nativas e
reabilitação dos processos ecológi-
cos — e de Preservação Permanente
(APP). As áreas de RL representam
um percentual sobre a área do imóvel
e variam de acordo com a região do
país: 80% na Amazônia, 35% no Cer-
rado e 20% nas demais regiões. Para
a definição das APPs, não existe um
percentual de área predeterminado.
Dependem das ocorrências passíveis

de preservação em cada proprieda-
de, como presença de matas ciliares,
nascentes, lagos etc.

O fato é que boa parte das indús-
trias hoje vai além do cumprimento
da lei. Conservam e recuperam, por
sua própria iniciativa, além do percen-
tual exigido. Assim, apesar de o país
contar com um total de 1,7 milhão de
hectares de florestas plantadas para
fins industriais, as empresas do setor
conservam outros 2,8 milhões de hec-
tares. "O Brasil hoje tem exemplos a
dar", diz Luiz Cornacchioni, gerente
de relações institucionais da Suza-
no. Ele cita o caso da empresa, que
se orgulha de manter quase 40% de
reserva legal, mesmo onde a lei exige
20%. "Temos certeza de que nenhuma
outra fonte de uso e reúso mantém
esse nível de reserva", afirma.

"Atualmente, existe por parte da
indústria uma conscientização de
que, para um projeto ir em frente, não
basta contemplar apenas o aspecto
econômico, mas também o ambiental

e o social. É preciso haver uma boa
aceitação e diálogo com a sociedade",
explica Otávio Pontes, vice-presidente
de sustentabilidade da sueco-finlan-
desa Stora Enso na América Latina.
"Principalmente quando se lida com
terra. Não dá para simplesmente se
levantar e ir embora para outro lugar.
Essa política faz com que, inclusive,
o projeto tenha menos riscos para os
acionistas", complementa.

Segundo Pontes, dos 210 mil hec-
tares de plantação da Veracel — fruto
da parceria da Stora Enso com a bra-

sileira Aracruz Celulose -— no sul da
Bahia, 47% são consideradas áreas
de regeneração. No Rio Grande do
Sul, onde o ambiente não é de mata
atlântica, o índice de regeneração é
de 40%. "Trata-se da nossa política
mundial. Mantemos esses índices no
Uruguai, no Vietnã ou na China, onde
não existe legislação específica como
no Brasil", reforça. "A gente faz o que
acha que é certo."

MANEJO FLORESTAL
A Votorantim Celulose e Papel

(VCP), que tem mais de 40% de seus
416 mil hectares de área florestal para
a conservação (175 mil hectares), im-
plantou uma gestão baseada no tripé
da sustentabilidade: "economicamen-
te viável, ambientalmente correta e
socialmente justa", resume Umberto
Cinque, gerente geral de sustenta-
bilidade da empresa. "Ao longo dos
anos, a VCP investiu na melhoria do
seu processo produtivo, por meio da
ecoeficiência, que é a geração de seus
produtos e serviços com menos recur-
sos naturais", explica.

Esse trabalho, aplicado à unidade
industrial de Jacareí, fez com que a
empresa se tornasse referência mun-
dial no uso da água para produção de
celulose. 'A sustentabilidade vem se



incorporando à gestão estratégica da
VCP, que está atenta aos cinco ele-
mentos que permeiam a sua atividade:
água, ar, energia, terra e pessoas",
complementa Cinque. Para isso im-
plantou, nos últimos dois anos, o con-
ceito dos 4Rs: redesenhar o processo,
reduzir a geração de poluentes na fon-
te, reutilizar os resíduos no processo e
reciclar gerando co-produtos a serem
utilizados em outros processos.

Cornacchioni, da Suzano, lembra
que é necessário um programa muito
intenso de recuperação e restauração
para a preservação. "Muitas vezes, a
indústria adquire a área e ela não tem
40% de preservação. Aí fazemos sua
recuperação e replantamos para chegar
lá. Era outros casos, temos esse índice,
mas a saúde da área não é das mais
fortes e precisamos promover seu en-
riquecimento e recuperação para obter
a qualidade desejada", esclarece.

Mas o mais importante, segundo
ele, é como se maneja e o que se faz
com esses 40%. "Empreendemos um
amplo processo de conservação, com
programas de biodiversidade nas varias
áreas, incluindo a fauna e a água. Fa-
zemos o monitoramento das principais
bacias, pois é assim que se vê a saúde
da floresta", diz. As propriedades da
Suzano, por exemplo, totalizam cerca
de 460 mil hectares de terras, espa-
lhadas por São Paulo, Espírito Santo,
Minas Gerais, Bahia, além de uma área
arrendada no Maranhão. Destas, 210
mil hectares têm finalidade industrial
e 182 mil são preservadas.

OLHAR SOCIOAMBIENTAL
O trabalho do setor de celulose

e papel publicado pela Bracelpa. em
2005, enumerou mais de 500 ações
de iniciativa própria das indústrias
ou em parcerias com diferentes se-
tores. Os projetos contemplam aspec-
to ambiental, relações de trabalho e

ações sociais nas"comunidades em que
atuam. "Em 2007 foram realizados
investimentos da ordem de R$ 322
milhões em atividades que têm como
foco a melhoria da qualidade de vida
e o desenvolvimento social e econô-
mico, com benefícios para mais de 2,5
milhões de pessoas em todo o país",
afirma Elizabeth Carvalhaes.

A VCP, por exemplo, mantém um
programa de inclusão social e dis-
tribuição de renda, que incentiva a
produção agrícola. Consiste em fi-
nanciar toda a cadeia de cultivo de
eucalipto — desde o preparo do solo,
plantio e manutenção, até o forneci-

mento de material genético — garan-
tindo, depois, a compra da madeira
a preço predeterminado e corrigido
pelo mesmo índice aplicado no fi-
nanciamento. Além disso, nos seus
sete Núcleos de Educação Ambiental
(NEAs), promove atividades voltadas
para conservação e preservação do
meio ambiente para estudantes dos
municípios onde mantêm florestas e
unidades de produção. Já o Programa
Corredores Ecológicos tem o objetivo
de integrar os esforços de restauração
e conservação da Mata Atlântica no
Vale do Paraíba. •
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