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Resumo: Atualmente um dos princípios que regem as indústrias, em um mundo globalizado, é a 

sustentabilidade e a qualidade ambiental. Para que uma empresa se destaque no cenário mundial ela 

deve cumprir com vários aspectos industriais, de qualidade e também com a conscientização 

ambiental.  A indústria de Celulose e Papel é um dos setores cuja atividade industrial é causadora de 

significativos impactos ambientais. Para que essas condições tenham mudanças tornam-se 

importantes que as indústrias desenvolvam práticas ambientais ligadas a sistemas de gestão 

ambiental com princípios e doutrinas com vistas à sustentabilidade ambiental. Este artigo é um estudo 

de caso que avalia as práticas ambientais desenvolvidas nas indústrias de papel e celulose de Santa 

Catarina. Os principais resultados indicam que há a adoção de diversas práticas ambientais pelas 

indústrias de papel e celulose, porém aspectos como a adoção de recursos renováveis, reciclagem e 

controle de emissões de gases atmosféricos necessitam de novos olhares para seu melhor 

desempenho. Desta forma o presente artigo traz um panorama das indústrias de papel e celulose de 

Santa Catarina diante das principais questões ambientais.  
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ENVIRONMENTAL PRACTICES DEVELOPED IN THE PULP AND PAPER 

INDUSTRIES OF SANTA CATARINA - BRAZIL 

 
Abstract: Currently one of the principles governing the industries in a globalized world is the 

sustainability and environmental quality. For a company stand on the world stage, it must comply with 

various industrial aspects, quality and with environmental awareness. The pulp and paper industry is 

one of the sectors whose industrial activity is causing significant environmental impacts. For these 

conditions, have changes become important that industries develop environmental practices related to 

environmental management systems with principles and doctrines with a view to environmental 

sustainability. This article is a case study that evaluates the environmental practices developed in the 

paper and pulp industries of Santa Catarina. The main results indicate that there is the adoption of a 

number of environmental practices by the pulp and paper industries, but issues such as the adoption of 

renewable resources, recycling and control of atmospheric emissions, require new looks for your best 
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performance. Thus, the present article provides an overview of the paper and pulp industries of Santa 

Catarina on environmental issues. 
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1. INTRODUÇÃO 

O comércio mundial de produtos florestais movimenta anualmente cerca de 100 bilhões 

de dólares, sendo a demanda por madeira crescente a taxas de 2% ao ano (no sudoeste asiático 

mais de 5% ao ano). Já a oferta de madeira tem taxas decrescentes, ocasionadas pela redução 

das áreas de florestas disponíveis, inacessibilidade de muitas áreas florestadas e pelas 

pressões crescentes das organizações de proteção ambiental contra o desflorestamento 

(OSÓRIO, 2007). 

A cadeia produtiva do setor abrange as etapas de produção de madeira, energia, celulose 

e papel, reciclagem de papel, produção gráfica e editorial e também atividades de comércio, 

distribuição e transporte. As atividades da indústria de celulose e papel são a fabricação de 

pasta celulósica, com base em variados tipos de matérias primas fibrosas, entre as quais a 

madeira merece destaque, e os diversos tipos de papéis, classificados em seis categorias 

básicas conforme seu uso – papel de imprensa, papéis de imprimir e escrever, embalagens de 

papel e papelão papéis para fins sanitários, cartões e cartolina e papéis especiais; além de uma 

série de produtos convertidos, como envelopes, caixas de papelão, sacos multifoliados, entre 

outros (VALENÇA e MATTOS, 2001). 

O setor brasileiro de celulose e papel está inserido em um segmento agroflorestal 

industrial que atua em um mercado globalizado e ativo, com produtos de alta qualidade. 

Desde 1970, a produção de celulose brasileira tem registrado crescimento médio anual de 

7,5%, enquanto a produção de papel registra crescimento médio anual de 5,6%. Esse aumento 

tem levado o país a ocupar importantes posições entre os produtores mundiais (BRACELPA, 

2012). Conforme a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF, 

2012) em 2012, a área brasileira de plantios de Eucalyptus e Pinus atingiu 6,66 milhões de 

hectares, sendo que os plantios de Eucalyptus representaram 76,6% da área total e os plantios 

de Pinus, 23,4%. O mercado externo teve um importante papel no consumo dos produtos 

florestais do Brasil em 2012.  



 

 

Porém, de acordo com a Indústria Brasileira de árvores (IBÁ), o setor de celulose e 

papel em 2014 cresceu apenas 0,1%, registrando o pior resultando em relações as demais 

economias do mundo. Mesmo com um resultado diferente dos anos anteriores, o Brasil 

encerrou o ano com resultados positivos na produção de celulose e papel. O Brasil manteve-se 

no quarto lugar no ranking dos países produtores de celulose de todos os tipos e como 

primeiro produtor mundial de celulose de eucalipto (IBÁ, 2015). 

No estado de Santa Catarina, o setor celulose e papel emprega 20.196 trabalhadores em 

seus 412 estabelecimentos e desde 2011 assume uma participação de 5,24% na indústria de 

transformação catarinense, levando-se em consideração o valor da transformação industrial. 

Também se destaca como o maior exportador do Brasil de papel/cartão "kraftliner" para 

cobertura, crus, em rolos/folhas, o primeiro em exportação de sacos de papel ou cartão e é 

líder nas vendas ao mercado internacional de papel Kraft para sacos de grande capacidade. O 

segmento de celulose e papel do estado tem apresentado crescimento anual de empregos 

(FIESC, 2012).  

Apesar da modernização nos processos da indústria de celulose e papel para atender as 

demandas globais, a cadeia produtiva, fábrica e florestas, tanto na indústria mundial como no 

Brasil, ainda é altamente poluidora e causadora de impactos ambientais irreversíveis, indo a 

desencontro as tendências ambientais (TESSARO et al., 2013). Sendo assim, surge a 

necessidade de implantação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGAs) como alternativa para 

as empresas alcançarem maior qualidade de produtos, viabilidade, inovações tecnológicas, 

desenvolvimento sustentável, competitividade e, consequentemente, a lucratividade 

(OLIVEIRA e PINHEIRO, 2010). De acordo com os autores, SGAs podem ser definidos 

como ferramentas de identificação de problemas e soluções ambientais baseadas no conceito 

de melhoria contínua.  

O objetivo principal dos SGAs pode ser sintetizado como uma possibilidade de 

desenvolver, implementar, organizar, coordenar e monitorar as atividades organizacionais 

relacionadas ao meio ambiente visando conformidade e redução de resíduos (PEIXE et al., 

2014). Esses SGAs são baseados na adoção de práticas ambientais que podem estar mais ou 

menos desenvolvidas dependendo do foco ambiental que uma empresa possui. E existem 

subtemas que analisam as práticas de gestão ambiental das companhias, tais como: práticas de 

gestão ambiental, gestão e uso da água, gerenciamento de resíduos, gestão de emissões 



 

 

atmosféricas, relacionamento com Stakeholders, eficiência energética, conservação de áreas 

verdes, certificação ISO 14.000 e fontes renováveis de energia. A partir da profunda análise 

desses subtemas podem-se identificar as práticas ambientais mais comuns da empresa, 

monitorá-las e melhorá-las para traçar o melhor sistema de gestão ambiental para cada 

empresa (ATTUY e QUINTAS, 2013). 

Para embasar pesquisas acerca das práticas ambientais que as empresas adotam foi 

desenvolvida pela revista Análise Gestão Ambiental (2013 e 2014), uma metodologia a partir 

de questionários com 50 perguntas sobre as políticas ambientais que as maiores companhias 

do país adotam. Esses questionários foram dispostos aos 28 ramos da economia brasileira, nos 

mais diversos setores, com perguntas acerca dos subtemas ambientais que analisam a gestão 

ambiental. Considerando este estudo como base, o trabalho apresenta uma avaliação acerca 

das principais práticas ambientais adotadas pelas indústrias de celulose e papel de Santa 

Catarina. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este artigo é definido como estudo de caso exploratório, o qual é uma análise 

aprofundada de um ou mais objetos (casos), para que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento (MIGUEL, 2005). Foi desenvolvido com auxílio de questionário adaptado, 

considerando a publicação da revista Análise Gestão Ambiental e enviado a oito indústrias de 

celulose e papel de Santa Catarina, não incluídas as indústrias convertedoras. 

O questionário possui treze blocos específicos, a partir dos subtemas que analisam a 

gestão ambiental: práticas e procedimentos, treinamento, estrutura e gestão ambiental, 

consumo de recursos naturais, preservação, tratamento de resíduos, reciclagem, controle de 

emissões, parcerias, ações de ecoeficiência, políticas de informação e divulgação, 

licenciamento e território e preservação. Considerando estas áreas, o questionário dispõe de 

cinquenta questões e foi enviado por e-mail para oito indústrias de celulose e papel, 

previamente contatadas por telefone disponíveis a partir do site da Sinpesc (Sindicato das 

Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina). Os sujeitos entrevistados foram os 

responsáveis pela área ambiental de cada empresa. Foi respeitado o sigilo do nome e dados 

das empresas para a viabilidade pesquisa. 



 

 

A taxa de retorno foi de 62,5 % das empresas, ou seja, cinco empresas responderam o 

questionário em um prazo de duas semanas, entre a segunda quinzena do mês de outubro e 

primeira quinzena de novembro de 2015. Os dados foram sistematizados buscando obter 

indicadores que representam a amostra estudada.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Práticas e procedimentos 

Das cinco empresas que retornaram os questionários, três possuem política ambiental 

integrada com as demais políticas e duas responderam adotar práticas não sistematizadas. Isso 

reflete a importância que os sistemas de gestão ambiental estão tendo para as empresas, 

reflexo das atuais preocupações com o meio ambiente e das legislações ambientais. A maioria 

das empresas (3) não possuem ISO 14.001, mas planejam tê-la, apenas adotam as auditorias 

ambientais como regras da série.  

3.2 Treinamento 

Refere-se aos programas para melhorar as metas ambientais, treinamentos em relação à 

gestão e aos riscos ambientais e a quem estes treinamentos são direcionados. Do total 3 

responderam realizar programas de gestão para melhorar metas ambientais, todas elas fazem 

treinamento relativo a gestão e ao risco ambiental, direcionando à funcionários e terceiros. 

Validando a importância que o setor de celulose e papel tem com a qualidade ambiental se 

seus processos. De acordo com Ceruti e Silva (2009), o treinamento adequado é a ação 

principal para que haja um Sistema de Gestão Ambiental ideal nos diversos ramos das 

indústrias brasileiras.  

3.3 Estrutura e Gestão Ambiental 

Na estrutura e gestão ambiental foram desenvolvidas questões sobre definição pela área 

ambiental, a área responsável pela gestão ambiental e se os impactos ambientais são 

conhecidos pela administração. Todas as empresas responderam que definem formalmente 

responsabilidade pela área ambiental em um organograma, o que é de suma importância para 

internalização dos colaboradores acerca de suas tarefas. Três das cinco empresas responderam 

ter um sistema de gestão específico para cuidar dos interesses ambientais e 2 disseram ter 

outra área corporativa responsável pelas questões ambientais. O nível organizacional que 4 

das 5 empresas se reporta é a gerencia.   



 

 

Quando perguntadas sobre o conhecimento da administração sobre os impactos 

ambientais, 3 responderam ter documentações sobre tais impactos ambientais, enquanto duas 

responderam que a administração conhece esses impactos informalmente.  

Os resultados positivos neste bloco indicam que a solução dos problemas ambientais é 

consequência da existência de um SGA bem administrado, para identificação clara dos 

problemas e suas causas (ROBLES JUNIOR, 2003). 

3.4 Consumo de Recursos Naturais 

Todas as empresas responderam terem ações objetivando a redução do consumo d’água, 

dentre estas destacam-se as campanhas de conscientização dos funcionários, monitoramentos 

dos indicadores ambientais e metas de redução da utilização dos recursos naturais. 

Em relação aos combustíveis fósseis e energia elétrica as ações desenvolvidas são feitas 

a partir de campanha de conscientização dos funcionários, através de monitoramento de 

indicadores específicos e metas de redução. 

As ações mais comumente realizadas pelas empresas pesquisadas em relação à lenha e 

carvão foram: meta de redução ou nenhuma ação desenvolvida, demonstrando poucos 

avanços ambientais em relação a esses recursos naturais, que não estão sendo feitas como um 

programa estruturado para monitoramento entre outros. 

Todas as empresas responderam não desenvolver ações específicas em relação aos 

recursos minerais, já que não são utilizados normalmente em indústrias de celulose e papel.                                                    

3.5 Preservação 

Todas as empresas questionadas responderam que mantêm voluntariamente áreas verdes 

sob seus domínios. Isso reflete, em parte, a obrigatoriedade da legislação ambiental em se 

preservar as áreas nativas para poder plantar árvores para corte como o pinus e eucalipto.  

3.6 Tratamento de resíduos 

As ações desenvolvidas em relação aos resíduos, emissões atmosféricas, ruídos e 

vibrações e ao tratamento de efluentes são focadas no monitoramento com indicadores, coleta 

seletiva de lixo, reuso, diminuição da geração, garantia de manuseio, transporte e tratamento. 

Todas essas ações contribuem muito para o meio ambiente, demonstrando grande 

preocupação das indústrias entrevistadas em relação aos resíduos sólidos.  

Ações voltadas ao tratamento de resíduos são importantes já que os resíduos da 

indústria papeleira são altamente poluidores e, portanto, considerados um dos graves 



 

 

problemas do setor florestal, não apenas pelo alto custo de armazenamento ou destino, mas 

porque são causadores de contaminação ambiental. Se não há o controle e prevenção pode 

ocorrer poluição dos rios e do ar pela queima da madeira, para que ocorra sua eliminação 

(SANTOS, 2011). 

Sobre as emissões atmosféricas as ações mais comuns são o monitoramento de 

indicadores e diminuição de geração, seguido de investimento em tecnologias para reduzir a 

geração. Estes dados refletem a realidade em indústrias de celulose e papel, que de fato 

emitem poluentes atmosféricos, tendo como obrigatoriedade o cumprimento da legislação 

ambiental para diminuir essas emissões. 

Em relação aos ruídos e vibrações, as empresas utilizam como ações, o monitoramento 

com indicadores e diminuição da geração deste impacto.  

As indústrias de celulose e papel analisadas utilizam ações uniformes em relação ao 

tratamento de efluentes. As ações mais comuns são: monitoramento, reuso, seguido de 

diminuição de geração, adoção de unidade de tratamento destes efluentes e por fim há 

também investimentos em tecnologias para diminuir a geração. 

3.7 Reciclagem 

Das 5 empresas pesquisadas, 3 responderam utilizar preferencialmente papel reciclado, 

enquanto 2 responderam utilizar vários tipos de papel. Santos e colaboradores (2010) 

explicam que o papel descartado pelos domicílios, empresas, indústrias e etc, após 

transformação podem ser tão valiosos, economicamente, quanto o papel comum fabricado. 

Isso porque devido à escassez de matéria prima e pela adoção fiscalizadora das políticas 

públicas, há abertura para o surgimento da reciclagem do papel descartado.  

3.8 Controle de Emissões 

Das empresas questionadas, 4 responderam não ter um projeto para reduzir a emissão 

dos gases de efeito estufa e apenas 1 respondeu possuir um projeto. Sabe-se que a maioria das 

Indústrias de Celulose e Papel utilizam digestores, tanques de descompressão, tanques de 

lavagem que geram emissões atmosféricas (SANTOS et al., 2010). No entanto, as respostas 

desta pesquisa em relação as emissões, foram a descontento, pois, conforme Stadler et al. 

(2009), os resíduos de emissões das industriais papeleiras são gases ou partículas que alteram 

composição do ar atmosférico, podendo danificar materiais e ocasionar prejuízos para a saúde 



 

 

de homens, animais e plantas. Portanto, os projetos de controle de emissões são importantes 

tanto ambientalmente como para a saúde pública. 

Da mesma forma, 4 empresas responderam não possuir projetos para obtenção de 

créditos de carbono e nenhuma possui selo verde para neutralização do carbono.  

3.9 Parcerias 

Nenhuma empresa desta pesquisa possui instituição voltada para o meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. Porém 4 empresas afirmaram manter programas e parcerias 

com ONGs e entidades de atuação ambiental. 

3.10  Ações de Ecoeficiência 

Das empresas questionadas, 3 responderam utilizar ações ecoeficientes. Nenhuma 

empresa adota políticas corporativas voltadas às mudanças climáticas. Estes resultados tão 

adversos demonstram que a indústrias pesquisadas necessitam melhorar seu comportamento 

em relação a ações de ecoeficiência, pois, empresas que atuam dentro da concepção da 

ecoeficiência, atuam em prol do meio ambiente e também conseguem melhorar sua 

competitividade no mercado,  pois elas reduzem a quantidade de recursos naturais 

consumidos e também podem criar novos produtos e serviço, possibilitando melhora na 

qualidade de vida dos indivíduos e, de modo geral (CERUTI e SILVA, 2009). 

3.11  Políticas de Divulgação e Informação 

Todas as empresas responderam possuir programa de comunicação de ações ambientais. 

Quanto ao direcionamento da comunicação, mostrou-se uniforme em relação às ações de 

comunicação contemplando as escolas, público em geral, clientes, autoridades, fornecedores e 

entidades não governamentais. Todas as empresas disseram promover projetos de meio 

ambiente para seus públicos externos, todos de cunho educacional. As 5 empresas publicam 

informações sobre sua gestão ambiental por meio de site, relatório anual, balanço social e 

balanço sócio ambiental. Todas as empresas lançam despesas com passivos ambientais no 

balanço publicado pela empresa. 

3.12  Licenciamento e Território 

Nenhuma empresa tem empreendimento atrasado pelo licenciamento ambiental, nem 

conflitos de uso do território e apenas uma empresa já assinou termos de ajustamento de 

conduta relacionados às questões ambientais.  

3.13  Prevenção 



 

 

Duas empresas afirmaram investir entre 10% a 15% do valor total em prevenção de 

impactos ambientais, enquanto 2 empresas responderam investir acima de 30% do valor total 

e uma não informou. A prevenção como verificado é uma das alternativas que precisam 

aumentar seus investimentos objetivando a redução dos impactos ambientais. 

Em síntese, a Tabela 1 apresenta resumidamente as informações de cada bloco 

pesquisado e as principais ações ambientais realizadas pelas empresas.  

 

Tabela 1. Principais ações realizadas pelas empresas pesquisadas e classificação quanto suas 

práticas ambientais.  

BLOCO 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS PELAS 

EMPRESAS PESQUISADAS 

GRAU DE PRÁTICAS 

AMBIENTAIS 

ALTO MÉDIO BAIXO 

Práticas e 

Procedimentos 
 Adoção de Políticas Ambientais; 

 Adoção da ISO 14.001 
 X  

Treinamento  Desenvolvimento de programas de gestão de 

melhora de metas ambientais 

 Realização de treinamentos de gestão e risco 

ambiental 

X   

Estrutura e 

Gestão Ambiental 
 Adoção de organograma de responsabilidade 

ambiental 

 Sistema de Gestão de Interesses Ambientais 

 Existência de documentos sobre os impactos 

ambientais gerados nas empresas 

 X  

Consumo de 

Recursos Naturais 
 Desenvolvimento de campanhas em relação a 

água 

 Campanhas de conscientização em relação aos 

combustíveis fósseis e energia elétrica 

X   

Preservação  Manutenção de áreas verdes X   

Tratamento de 

Resíduos 
 Monitoramento com indicadores, coleta seletiva 

de lixo, reuso, diminuição da geração, garantia de 

manuseio, transporte e tratamento 

X   

Reciclagem  Adoção de papel reciclado  X  

Controle de 

Emissões 
 Desenvolvimento de Projetos de Controle de 

emissões 
  X 

Parcerias  Possuem programas e parcerias com ONGs e 

entidades de atuação ambiental 
X   

Ações de 

Ecoeficiência 
 Adoção de práticas ecoeficientes 

X   

Política de 

Divulgação e 

Informação 

 Promoção de projetos de meio ambiente para 

seus públicos externos X   

Licenciamento e 

Território 
 Possuem licenciamento Ambiental 

X   

Prevenção  Investimentos em prevenção ambiental  X  

Nota: Considerou-se BAIXO grau de práticas ambientais quando apenas uma empresa realiza as ações do bloco, 

MÉDIO quando 2 ou 3 realizam as ações e ALTO, quando 4 ou 5 realizam as ações. 

 



 

 

De acordo com Pacheco e Soares (2014), as indústrias de celulose e papel produzem 

grandes volumes de efluentes, cujas características variam dependendo do processo de 

fabricação utilizado, sendo que é de grande importância existência de um SGA integrado nas 

empresas a fim de reduzir os impactos ambientais e conscientizar ambientalmente os 

colaboradores. 

As indústrias de celulose e papel podem mudar suas concepções ambientais desde que 

executem ações voltadas aos seus empregados, processos, escolha da matéria-prima, seleção 

de fornecedores e atuação em seu ambiente por meio da participação em programas junto à 

comunidade onde a empresa está inserida (SALAMONI et al., 2015). 

 

4. CONCLUSÃO 

Após análise dos dados e informações obtidas nesta pesquisa observou-se que as 

práticas ambientais desenvolvidas pelas indústrias amostradas não estão necessariamente 

atreladas a um SGA, conforme a ISO 14.001. Isso reflete a importância que as questões 

ambientais atingem em um mundo globalizado e competitivo, podendo evoluir para um 

sistema de gestão mais formal. 

De forma geral, as indústrias de celulose e papel receberam alto grau de práticas 

ambientais observadas através das respostas obtidas nos questionários. A maioria das 

empresas atua positivamente em relação ao treinamento dos colaboradores, desenvolvimento 

de campanhas sobre uso adequado dos recursos naturais, preservação ambientais. Estas 

constatações refletem o novo patamar em que as questões ambientais atingem no mercado 

globalizado. 

Programas de controle de emissões atmosféricas bem como campanhas de reciclagem 

são os pontos que podem ser melhorados e tratados como prioridades nos SGAs, pois estes 

não tiveram grande expressão nas indústrias pesquisadas. 

Também é notório que as indústrias de celulose e papel se preocupam com a imagem 

que elas passam não só por seus consumidores diretos, mas sim com parcerias com ONG’s, 

entidades que atuam nas melhorias ambientais e na promoção de ações ambientais para a 

comunidade em geral. Observa-se que atualmente as empresas do ramo papeleiro interessam-

se em prevenção dos impactos ambientais, a fim de evitar danos ao meio ambiente. 



 

 

Os dados deste artigo podem fornecer indicativos para desenvolvimento ou até mesmo 

verificação de efetividade dos SGAs em indústrias de celulose e papel. 
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