
As ações sustentáveis da

Asia Pulp & Paper
Acompanhe algumas das ações que a empresa realizou nos últimos tempos para diminuir

o impacto ambiental de sua atividade

AAsia Pulp & Paper atualmente figura
como uma das maiores indústrias
de papel e celulose do mundo, com

operações concentradas na China (sede em
Shanghai - unidades de Ningbo Zhonghua
mill, Gold East Jiangsu mill e Gold Hua Sheng
mill) e Indonésia (sede em Jacarta - unidades
de IKPP Perawang mill, IKPP Serang mill,
IKPP Tangerang mill, Pindo Deli mills - Ka-
rawang e Tjiwi Kimia mill - Mojokerto). A
empresa integra o Sinar Mas Group, conglo-
merado de empresas fundado em 1962.

Além de desenvolver projetos sócioam-
bientais nos países onde possui unidades fa-
bris instaladas, a empresa possui a certificação
Programme for the Endorsement of Forest
Certification (PEFC) para a cadeia de custódia
em quase todas as unidades. De acordo com
a empresa, apenas uma, dentre as oito unida-
des, ainda não está totalmente certificada.
Conheça abaixo algumas das ações recentes
desenvolvidas pela empresa:

NEUTRALIZAÇÃO DE EMISSÃO
DE CARBONO
Recentemente, no último mês de junho, em

São Paulo, a empresa participou de dois even-
tos referentes à questão ambiental na sema-
na em que se comemorava o Dia Mundial
do Meio Ambiente (5 de junho). Além de ser
uma das patrocinadoras do 1° Prêmio Abigraf
de Responsabilidade Socioambiental, criado e
promovido pela Associação Brasileira de In-
dústria Gráfica (Abigraf), a APP neutralizou
as emissões de carbono geradas no evento
ao promover o plantio de árvores nativas, de
acordo com cálculo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN). "De-
senvolver ações de responsabilidade sócioam-
biental é uma das principais diretrizes mun-
diais da APP e a empresa vem sendo pioneira
em iniciativas relacionadas à neutralização de
Carbono. A empresa foi, por exemplo, a pri-
meira do setor a realizar um estudo complexo
de suas emissões, como vem acontecendo na
APP Indonésia" afirma o diretor geral da APP
Brasil, Geraldo Ferreira.

A empresa participou também da neu-
tralização de todo o carbono emitido pela 8a

Conferência Latino Americana de Preserva-
ção ao Meio Ambiente. Para neutralizar as
emissões de Carbono na conferência, a APP

patrocinou o plantio de cerca de 370 árvo-
res nativas da Mata Atlântica. Graças à esta
iniciativa, a fabricante de papéis recebeu um
prêmio de neutralização de Carbono duran-
te o evento, e foi contemplada com o Selo
Carbono Empresa.

ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO
DE PAPEL COM A CHINA
Em maio deste ano a empresa divulgou um
relatório com a atualização de seu Contrato
de Papel com a China (PCwC), documento
lançado em junho de 2008, no qual foram
definidos publicamente iniciativas voltadas
à proteção ambiental e responsabilidade so-
cial. No relatório, a APP China documenta
seus esforços na promoção da sustentabili-
dade, no emprego de medidas de produção
mais limpa em suas unidades de produção e
na responsabilidade social corporativa.

Segundo a empresa, o relatório mostrou
que foram mantidos os compromissos assu-
midos no documento inicial, dando enfoque
a programas de sustentabilidade florestal, au-
mentando o número de máquinas eficientes
em suas fábricas e empregando cada vez mais



tecnologias que reduzem as emissões de subs-
tâncias que agridem o meio ambiente.

Entre os principais destaques do relatório
estão a conclusão do primeiro estudo de pe-
gadas de carbono, tornando a empresa uma
das primeiras indústrias de papel da China a
conduzir uma pesquisa desse tipo de grande
abrangência para documentar suas emissões
de carbono; e a certificação da cadeia de
custódia, emitido pelo PEFC, de mais duas
unidades na China. "As conquistas que obti-
vemos no primeiro trimestre são resultados
de esforços conjuntos de todos os colabora-
dores da APP China. A crise econômica se
tornou um desafio para o desenvolvimento
sustentável, mas não temos planos de regre-
dir em nossos compromissos. Ao contrário,
estamos dobrando nossos esforços para im-
plementarmos todos os programas do Con-
trato de Papel com a China", disse o diretor
executivo da APP China, Zheng Rui.

PESQUISA SOBRE PEGADAS
DE CARBONO NA CHINA
Em março a APP anunciou que completou
um estudo independente sobre pegadas de
carbono, encomendada para avaliar seis de

" suas fábricas consideradas líderes na produ-
ção de papel e celulose e duas plantações flo-
restais na China. O Camco Group, prestador
de serviços ambientais e de engenharia base-
ado na Inglaterra, coordenou o levantamen-
to que teve início em junho do ano passado.

"Reduzir nossas pegadas de carbono é
parte integral da estratégia ambiental e de
negócios da APP, incluindo aprimoramento
constante para uma produção limpa e planos
de proteção ambiental. Isso pode ser usado
para desenvolvermos produtos mais ami-
gáveis ambientalmente e é um passo a mais
para a nossa meta de produzir papel neutro
em carbono", afirma Zheng Rui.

Ainda segundo a APP, o estudo integra o
Contrato de Papel com a China, no qual a em-
presa se compromete a reduzir as emissões e
adequar o impacto ambiental de sua produ-
ção às necessidades ambientais atuais. O estu-
do traz também informações sobre consumo
de água, uso de combustíveis, perda em lixo e
refrigeração, entre outros dados.

FÁBRICA NA INDONÉSIA
É PREMIADA PELA ONU
No final do ano passado, a Fábrica de Tjiwi

Kimia, localizada na Indonésia, foi premiada
pela Organização das Nações Unidas (ONU)
e pela Agência Nacional de Planejamento
para o Desenvolvimento da Indonésia (Ba-
ppenas) por sua contribuição para o país em
alcançar as Metas de Desenvolvimento do
Milênio. As metas são um conjunto de oito
objetivos para serem atingidos até 2015 que
dizem respeito aos principais desafios de de-
senvolvimento do mundo.

Como parte de seus programas de alivio
à pobreza, a companhia desenvolve progra-
mas de reforço econômico nas comunida-
des ao redor da fábrica. A planta também
dá apoio ao "Rumah Pintar" (Casa do Co-
nhecimento), onde crianças de todas as
idades podem participar de uma variedade
de atividades extracurriculares, incluindo
discussões de grupo, programas de literatu-
ra, aprendizagem de informática e línguas
estrangeiras.
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