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Resumo 

O presente estudo objetivou analisar as demonstrações financeiras, balanços sociais, 

relatórios de sustentabilidade e relato integrado no período de 2014 a 2016 das 

empresas pesquisadas, de forma a verificar se as informações contidas nestes 

relatórios  estão apresentadas de maneira efetiva em relação aos aspectos e 

conceitos pesquisados, no que tange o tema contabilização de impactos ambientais. 

A opção de se restringir a pesquisa as empresas do setor de papel e celulose listados 

na BM&F Bovespa é devido ser uma fonte confiável de informações. A empresa de 

capital fechado International Paper por ser uma das maiores empresas no setor 

também foi analisada. Os dados pesquisados e utilizados para a realização desta 

pesquisa foram extraídos de diversos recursos bibliográficos sobre o tema e do site 

das empresas objeto deste estudo. Por fim, observou-se que organizações pesquisa 

ainda não adotaram o Relato Integrado entre os anos de 2014 e 2016 e que as 

informações de passivos ambientais ainda não são evidenciadas de forma clara.  

 

 

Palavra-chave: Impacto Ambiental. Relato Integrado. Relatório de Sustentabilidade. 

Contabilidade Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The objective of this study was to analyze the financial statements, social reports, 

sustainability reports and integrated reports from 2014 to 2016 of the companies 

surveyed, in order to verify if the information contained in these reports is presented in 

an effective way in relation to the aspects and concepts surveyed, Regarding the 

theme of environmental impact accounting. The option to restrict the research to 

companies in the pulp and paper sector listed on the BM&F Bovespa is due to be a 

reliable source of information. The privately held company International Paper for being 

one of the largest companies in the industry was also analyzed. The data researched 

and used to carry out this research were extracted from several bibliographic resources 

about the subject and the site of the companies object of this study. Finally, it was 

observed that research organizations have not yet adopted the Integrated Report 

between the years 2014 and 2016 and that the information on environmental liabilities 

is not yet clearly evidenced. 

 

 

Keyword: Environmental Impact. Integrated Report. Sustainability report. 

Environmental Accounting. 
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Introdução 

O aquecimento global é uma das grandes preocupações nos dias atuais, este 

fenômeno iniciou com o advento da revolução industrial no século XIX que destruiu 

parte da camada de ozônio, devido a liberação de diversos gases poluentes. Nos anos 

70 do século XX em todo o mundo, iniciou uma preocupação com as gerações futuras, 

pois, várias pesquisas demonstram que o aquecimento global poderá acabar com 

numerosas biodiversidades em várias partes do mundo, inclusive: causar 

alagamentos, terremotos, furacões entre diversas outras catástrofes que ainda não 

podem ser imaginadas. 

O ramo industrial é gerador de diversos impactos ambientais, por exemplo: o 

setor de papel e celulose. Devido a sua atividade, utiliza elementos prejudiciais ao 

meio ambiente, como: agrotóxicos em seus plantios, degradação do solo devido a 

monocultura e utilização de produtos químicos em processos de produção e 

branqueamento da celulose.  

Observando, os fatos ocorridos, a contabilidade, pode auxiliar a minimizar 

esses impactos, através da mensuração e evidenciação em relatórios e 

demonstrações financeiras. Existe um ramo específico, denominado Contabilidade 

Ambiental, que obteve um crescimento na década de 1990, até os dias atuais, 

surgindo o Balanço Social, Relatórios de Sustentabilidade e a partir de 2014, o Relato 

Integrado.  

Diante deste cenário, este trabalho de pesquisa pretende conscientizar as 

organizações empresariais da importância da evidenciação e mensuração dos 

impactos ambientais, no setor de papel e celulose.  
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Problema de Pesquisa 

O problema de pesquisa, segundo Gil (2002, pg. 23-24), é passível de 

tratamento científico, ou seja, possui variáveis que podem ser testáveis, observadas, 

analisadas e verificadas. Gil (2002 pg. 26), menciona que: a formulação de problemas 

científicos, tais como: (a) o problema deve ser formulado como pergunta; (b) o 

problema deve ser claro e preciso; (c) o problema deve ser empírico; (d) o problema 

deve ser suscetível de solução; e (e) o problema deve ser delimitado a uma dimensão 

viável.  

A definição da questão de pesquisa é, um dos passos mais importantes no 

momento da pesquisa, da qual, existe um esquema básico para definir as questões 

de um problema, que são as perguntas: “quem”, “o que”, “onde”, “como” e “porque”. 

Yin (2010, p.31). Com essas perguntas, se torna uma maneira mais fácil, direta e 

facilita a identificação por quem consulta o projeto ou o relatório de pesquisa.  

No ano de 2015, aconteceu um dos piores acidentes, envolvendo, a Mineração 

Brasileira na cidade de Mariana, onde rompeu uma barragem, gerando diversos 

desastres, poluindo e contaminando a região, causando diversos impactos ambientais 

que ainda são imensuráveis. No setor de Papel e Celulose, as indústrias também 

possuem tanques de efluentes que correm o risco de se romperem e irem para os 

rios, prejudicando toda a biodiversidade, visto que a principal matéria prima para este 

setor é a agua.  

O setor de papel e celulose é altamente poluidor, mesmo com a intervenção de 

órgãos reguladores. Com a obrigatoriedade de instalações de filtros nas chaminés das 

fábricas, houve uma redução, mas, não uma extinção de todos os malefícios a 

atmosfera. Já no campo é necessário a utilização de agrotóxicos, que poderão 

prejudicar a biodiversidade daquela região, inclusive contaminação do solo e lençóis 

freáticos que podem existir naquele local (PAIVA, 2003). 

Diante do exposto acima, desenvolve-se a pesquisa objetivando responder a 

seguinte questão problema: as empresas do setor de papel e celulose, estão 

apresentando e evidenciando em suas demonstrações financeiras, relatórios de 

sustentabilidade, Balanço Social ou Relato Integrado os impactos ambientais gerados 

em suas operações? 
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Objetivos 

A sociedade está cada vez mais interagindo com o tema sustentabilidade, 

impactos sociais e futuro da humanidade, diante disto, o objetivo geral desta pesquisa 

é analisar os Balanços Sociais, Relatórios de Sustentabilidade e Relatos Integrados, 

de forma a verificar a evidenciação de impactos ambientais pelas empresas do Setor 

de Papel e Celulose. 

Destaca-se a seguir os principais objetivos específicos: 

• Verificar quais informações ambientais são evidenciadas nas 

demonstrações financeiras e diversos relatórios; 

• Analisar o conteúdo dos relatórios ambientais das principais empresas de 

Papel e Celulose. 
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Hipóteses 

De acordo com as análises realizadas, consideram-se as hipóteses a serem 

confirmadas nesta pesquisa, conforme cada situação a seguir apresentada. 

Partindo-se da contabilização de impactos ambientais ocasionados pelas 

empresas do setor de papel e celulose: 

• H0: As contabilizações de impactos ambientais estão sendo evidenciadas 

nas Demonstrações Financeiras e Relatórios de Sustentabilidade; 

• H1: As contabilizações de impactos ambientais não estão sendo 

evidenciadas nas Demonstrações Financeiras e Relatórios de 

Sustentabilidade. 
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Justificativa 

A Organização das Nações Unidas lançou 17 objetivos para transformar o 

mundo, entre eles estão: mudança climática, aquática e terrestre, buscando de forma 

sustentável, um desenvolvimento tecnológico e econômico. Este projeto chama-se 

Agenda 2030. Da qual, vários países assumiram compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, inclusive o Brasil (ONU, 2015). 

Com o grande desastre ambiental, ocorrido em 2015, por uma empresa do 

ramo de Mineração na cidade de Mariana-MG, os demais seguimentos de empresas 

ficaram em alerta e, começaram a observar a necessidade de planos contingenciais 

aos desastres ambientais. No setor de papel e celulose, devido aos tanques de 

tratamento de efluentes, as barragens correm o risco de se romperem e irem para os 

rios, prejudicando toda a biodiversidade, visto que a principal matéria para este setor 

é água.  

O setor de papel e celulose é altamente poluidor e impactante ao meio 

ambiente, pois, desde o plantio até o produto final, utiliza agrotóxicos e produtos 

químicos em seu processo. Tinoco e Kraemer (2004), destaca que o setor faz 

agressão aos microrganismos e mananciais, descargas atmosféricas, descargas 

hídricas, eliminação de resíduos sólidos e geração de compostos orgânicos com a 

utilização de cloro. Apesar das empresas deste setor buscar formas para eliminar os 

resíduos nocivos de suas atividades (RIBEIRO, 2005). 

Conforme apresentado acima, esta pesquisa justifica-se pelo fato da 

necessidade de compreensão e aperfeiçoamento do entendimento da evidenciação 

de impactos ambientais gerados a sociedade, da qual, os consumidores buscam dar 

preferências para as empresas que se preocupam com a preservação do meio 

ambiente. 
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Limitação do Estudo 

A presente pesquisa tem o enfoque de analisar as Demonstrações Financeiras, 

Balanços Sociais, Relatórios de Sustentabilidade e Relatos Integrados dos anos de 

2014 a 2016 das empresas pesquisadas, buscando respostas à questão problema. 

Outra limitação, é que boa parte das empresas do Setor de Papel e Celulose são de 

capital fechado, não disponibilizando as informações financeiras em seus sites e, 

quando a fazem, são muito restritas. Por este fato, as empresas pesquisadas fazem 

parte da BM&F Bovespa, exceto a International Paper que é uma empresa de capital 

fechado, mas, disponibiliza as informações ambientais relevantes em seu site oficial 

e por ser uma das maiores neste seguimento no Brasil. 
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Estrutura do Trabalho 

Este trabalho de pesquisa acadêmica está estruturado com a introdução, 

seguidos de três capítulos, considerações finais e referências. 

Na introdução será abordada a apresentação do trabalho de pesquisa, seguida 

da problematização, definição dos objetivos que nortearão a pesquisa, bem como a 

justificativa e suas limitações. 

Em seguida será apresentado o Capítulo I: Revisão Literária, com informações 

de sustentabilidade, normas ISO 14000, além dos tipos de relatórios de 

sustentabilidade, mensuração e evidenciação de impactos ambientais, através das 

normas de contabilidade.  

Na sequência, será apresentado o Capítulo II: Descrição da Pesquisa, seguido 

do Capítulo III: Apresentação e Análise dos Dados, seguido das Considerações Finais 

e Referências.  
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Capítulo I - Revisão de Literatura 

1.1 Sustentabilidade 

1.1.1 Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade 

Dias (2011), destaca que a expressão Triple Bottom Line surgiu na década de 

1990 e tornou-se de conhecimento público em 1997 e várias organizações como o 

GRI (Global Reporting Iniciative) e a AA (AccountAbility), vem promovendo esse 

conceito e seu uso em corporações de todo o mundo e refletem valores e objetivos 

para criar valor nas dimensões: econômica, social e ambiental. Também é conhecido 

como os 3´Ps (People, Planet and Profit). No caso People (pessoas), refere-se ao 

tratamento de capital humano; Planet (planeta), refere-se ao capital natural; Profit 

(lucro), refere-se ao lucro.  

Dias (2011), destaca que durante muito tempo a contabilidade apreciava 

somente os dados financeiros, descartando muitas vezes as informações 

importantíssimas sociais e ambientais. Este conceito Triple Bottom Line faz com essa 

deficiência seja suprida nos dias atuais. 

1.1.2 O Protocolo Verde  
 

Dias (2011), apresenta que o Protocolo Verde é um instrumento firmado entre 

Governo Federal através de seus ministérios e bancos oficiais brasileiros, 

incorporando a variável ambiental na gestão e na concessão de crédito oficial e 

benefícios fiscais com o objetivo de criar mecanismos que evitem a utilização destes 

créditos e benefícios em atividades e empreendimentos que sejam prejudiciais ao 

meio ambiente.  

Dias (2011), destaca que em abril de 2009, os bancos privados através da 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) assinaram protocolo de intenções com 

o Ministério do Meio Ambiente (MMA) aderindo ao Protocolo Verde, portanto, só são 

liberadas linhas de financiamento para empresas empenhadas em desenvolver 

políticas socioambientais.  

Dias (2011, p. 48) apresenta a Carta de Princípios para o Desenvolvimento 

Sustentável. 
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Os bancos reconhecem que podem cumprir um papel indispensável na busca 

de um desenvolvimento sustentável que pressuponha contínua melhoria no bem-estar 

da sociedade e da qualidade do meio ambiente. Para tanto, propõe-se a empreender 

políticas e práticas bancárias que estejam sempre e cada vez mais em harmonia com 

o objetivo de promover um desenvolvimento que não comprometa as necessidades 

das gerações futuras. 

1.1.3 Princípios Gerais do Desenvolvimento Sustentável 

Segundo Barbieri (2013) A proteção ambiental é um dever de todos. É 

imprescindível conservar e adotar práticas que antecipem e previnam a degradação 

do meio ambiente. Seguir as leis e regulamentações ambientais, colocar em execução 

a política ambiental. Estimular em todos os níveis operacionais as práticas de eliminar 

desperdícios, melhoria da eficiência energética e o uso de materiais reciclados. Os 

bancos na hora de analisar o financiamento, devem levar em consideração e 

privilegiar os projetos que não sejam tão agressivos ao meio ambiente e que 

apresentem característica de sustentabilidade. 

Dias (2011) ressalta que os recursos somente seriam liberados às pessoas ou 

empresas que não tivessem dívidas com o IBAMA, se isto ocorrer além de não receber 

o empréstimo, elas serão incluídas no Cadastro de Inadimplentes do Banco Central 

(Cadin).  

1.1.4 O Princípio Poluidor-Pagador  

Dias (2011), apresenta o princípio poluidor-pagador, ou seja, torna a 

organização que contamina responsável pelo pagamento do prejuízo que causou, 

neste caso, os custos dos tratamentos eventuais dos danos causados ou de 

recuperação de áreas poluídas não recaem sobre o governo. A origem deste termo 

está na recomendação da OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development), em 1972 para que seus países membros adotassem este princípio. 

Segue a recomendação da OECD destacada por Dias (2011 p. 49): 

“O poluidor deve arcar com os custos de controle de poluição e 

medidas de prevenção exigidas pela autoridade pública, 

independentemente se estes custos são o resultado da imposição de 

alguma taxa de poluição, ou se é debitado por algum outro organismo 

econômico satisfatório, ou ainda, se é uma resposta a algum 

regulamento direto de redução de poluição obrigatória. ” 
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É necessário ressaltar que com esse princípio quem causa danos ambientais, 

deverá compensar os danos causados. Pode ser citado o exemplo, de uma empresa 

de papel e celulose que por acidente, um de seus tanques de efluentes se rompe. 

Neste caso o órgão regulador fará as análises necessárias para medir o tamanho do 

impacto gerado e está empresa terá que pagar uma multa pelo ocorrido, além de ter 

que compensar os danos causados, ou seja, se ocorreu a mortandade de peixes, será 

necessário repor alevinos para a recuperação, além de tratamentos de solos e 

buscando restaurar o máximo possível o ambiente como era antes da destruição.  

O exemplo acima está fundamentado pela Lei nº 6938 de 31 de agosto de 1981 

em seu artigo 4º VII, a imposição ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de 

recursos ambientais com fins econômicos (DIAS, 2011 p. 49) 

1.1.5 A Pegada Ecológica 

Dias (2011), apresenta a Pegada Ecológica como um indicador que integra o 

impacto que exerce uma certa comunidade humana, sobre o seu entorno, tanto para 

os recursos necessários, como também os resíduos gerados e lançados ao meio 

ambiente. É uma ferramenta da contabilidade de recursos naturais para medir a 

sustentabilidade, ou seja, mostra quem está consumindo, quais recursos e em que 

quantidade.  

Segundo Gonzáles & Rincón (2013 p.108), a Pegada Ecológica é um indicador 

simples, mas abrangente, que não apenas permite estimar as exigências mínimas, 

em termos de área necessária para fornecer materiais e a energia requerida por 

determinada população, mas avalia a sustentabilidade das atividades humanas. Para 

Carballo et al. (2006) mencionado por Gonzáles & Rincón (2013), destaca que um dos 

pontos fortes é a sua capacidade para comunicar os resultados, pois permite definir e 

visualizar a dependência do homem do funcionamento dos ecossistemas. Destaca 

também que a clareza e a simplicidade conceitual dos seus resultados favorecem a 

tomada de decisão.  

Para McDonald & Patterson (2004) mencionado por Gonzáles & Rincón (2013) 

destaca que um dos aspectos críticos a Pegada Ecológica é a falta de definições e 

metodologias comuns, principalmente a metodologia usada para quantificar o impacto 
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do consumo da energia que é voltado exclusivamente para o CO2, sem considerar 

outros gases. 

Dias (2011 p. 50-51), destaca a filosofia de cálculo da pegada ecológica e os 

aspectos: 

• Para produzir qualquer produto, independentemente do tipo de tecnologia 

utilizada, necessitamos de um fluxo de materiais e energia, produzidos em 

última instância por sistemas ecológicos; 

• Necessitamos de sistemas ecológicos para reabsorver os resíduos gerados 

durante o processo de produção e o uso dos produtos finais; 

• Ocupamos espaço com infraestruturas, moradias, equipamentos etc. 

reduzindo, desse modo, a superfície dos ecossistemas produtivos.  

Dias (2011) demonstra que o cálculo consiste em contabilizar o consumo das 

diferentes categorias e transformá-lo na superfície biológica produtiva apropriada 

através de índices de produtividade. Está baseada na estimativa da superfície 

necessária para satisfazer os consumos associados à alimentação, aos produtos 

florestais, ao consumo energético e a ocupação direta do terreno.   

Dias (2011) apresenta o cálculo para o índice de Pegada Ecológica:              

(1hectare = 10.000 m² / 100 hectares) 

Neste caso a pegada são medidas em hectares globais, ou seja, é a proporção 

da superfície da terra necessário para apoiar um determinado tipo de atividade.  

Dias (2011) apresenta os seguintes terrenos produtivos: Cultivos, Pastos, 

Bosques, Mar Produtivo, Terreno Construído e Área de Absorção de CO2. Veremos 

no quadro 01 com mais detalhes, os terrenos produtivos considerados para cálculo: 
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Quadro 01 - Terrenos Produtivos 

 

1.1.6 Normas ISO 14000 

No quadro 02 poderemos observar algumas das diversas Normas ISO 

existentes (veremos da Norma ISO 14001 a 14069), cada uma com sua especificação. 

Cada Norma trata de um determinado assunto, porém todas com um único objetivo, o 

Meio Ambiente, vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivos

Superfícies com atividade agrícola e que constituem a terra mais

produtiva em termos ecológicos, ou seja, onde ocorra uma maior

produção de biomassa utilizável pelas comunidades humanas.

Pastos 
Espaços utilizados para o pastoreio do gado, e de um modo geral menos

produtivos para o uso agrícola;

Bosques 
Superfícies florestais quer sejam naturais ou replantadas, mas sempre

no caso em que se encontrem em exploração.

Mar produtivo
Superfícies marinhas onde haja uma produção biológica mínima para que

possa ser aproveitada pelas sociedades humanas.

Terreno Construído
São consideradas as áreas urbanizadas ou ocupadas por

infraestruturas.

Área de absorção de

CO2

Superfícies de bosques necessárias para a absorção da emissão de CO2

devido ao consumo de combustíveis fósseis para a produção de energia. 

Terrenos Produtivos

Fonte: Dias (2011 p. 52)
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Quadro 02 - Normas da Família ISO 14000 

 

 

 

Norma Descrição

ISO 14001
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – Especificações para

implantação e guia

ISO 14004 Sistema de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais 

ISO 14010 Guias para Auditoria Ambiental – Diretrizes Gerais

ISO 14011 Diretrizes para Auditoria Ambiental e Procedimentos para Auditoria 

ISO 14012 Diretrizes para Auditoria Ambiental – Critérios de Qualificação

ISO 14020 Rotulagem Ambiental – Princípios Básicos 

ISO 14021 Rotulagem Ambiental – Termos e Definições 

ISO 14022 Rotulagem Ambiental – Simbologia para Rótulos

ISO 14023 Rotulagem Ambiental – Testes e Metodologias de Verificação

ISO 14024
Rotulagem Ambiental – Guia para certificação com base em Análise

Multicriterial

ISO 14031 Avaliação de Performance Ambiental

ISO 14032 Avaliação da Performance Ambiental dos Sistemas de Operadores

ISO 14040 Análise do Ciclo de Vida – Princípios Gerais 

ISO 14041 Análise do Ciclo de Vida – Inventário

ISO 14042 Análise do Ciclo de Vida – Análise dos Impactos

ISO 14043 Análise do Ciclo de Vida – Migração dos Impactos

ISO 14050 Gestão Ambiental - Vocabulário
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1.1.7 Normas ISO 14063   

Barbieri (2013), desta que a ISO 14063, estabelece um diálogo com as partes 

interessadas internas e externas para realizar um entendimento sobre questões, 

aspectos e desempenho ambiental, para construir confiança, credibilidade e parcerias 

para a tomada de decisão. 

1.1.8 Rótulos e Declarações Ambientais 

Barbieri (2013), destaca que pelas Normas ISO 14000 estabelecem três tipos 

de rótulos. Os tipos I, II e III. O tipo I são criados por empresas independentes que 

apresentam certos padrões ambientais preferíveis na sua categoria. Um exemplo, é o 

Selo Azul, o mais antigo, criado em 1978, pelo governo federal da Alemanha em 

parceria com outras entidades. Este selo é concedido aos produtos que geram menos 

impactos ambientais que seus concorrentes. Portanto, o rótulo tipo I tem por objetivo, 

estimular a demanda e suprimento de bens e serviços que causem menos impactos 

ao meio ambiente e, estimula a realização de melhorias continuas ditadas pelo 

ISO 14051
Gestão ambiental — Contabilidade dos custos de fluxos de material —

Estrutura geral

ISO 14055

Gestão ambiental - Diretrizes para o estabelecimento de boas

práticas para o combate à degradação da terra e desertificação (A

partir de 2017)

ISO 14062
Gestão ambiental – Integração de aspectos ambientais no projeto e

desenvolvimento do produto

ISO 14063
Gestão ambiental — Comunicação ambiental — Diretrizes e

exemplos

ISO 14064 Gestão de emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE)

ISO 14065

Gases do efeito estufa — Requisitos para organismos de validação e 

verificação de gases de efeito estufa para uso em acreditação e

outras formas de reconhecimento

ISO 14066
Gases de efeito estufa — Requisitos de competência para equipes de

validação e equipes de verificação de gases de efeito estufa

ISO 14067
Gases de efeito estufa — Pegada de carbono de produtos —

Requisitos e orientações sobre quantificação e comunicação

ISO 14069

Gases de efeito estufa - Quantificação e elaboração de relatórios de

emissões de gases de efeito estufa para as organizações - Orientação

para a aplicação da ABNT NBR ISO 14064-1

Fonte: International Organization for Standardization  - ISO 14000 (2016)
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mercado. Já no caso do rótulo tipo II, objeto da norma ISO 14021, destaca as 

autodeclarações ambientais, sem certificação independente ou com uma certificação 

feita por produtores, comerciantes, distribuidores ou por quem dela se beneficie, para 

informar aos consumidores as qualidades ambientais de produtos ou serviços.  

Barbieri (2013), afirma que uma das autodeclarações mais comuns são os 

símbolos que indicam materiais passíveis de serem reciclados estampados em 

produtos e embalagens, conhecidos como ciclo de Möbius, estas precisam ser 

verificáveis, ou seja, uma empresa não pode dizer que seus produtos possuem 

características e aspectos de qualidades ambientais, se não forem verdadeiras e 

verificáveis, da qual deve-se evitar expressões do tipo: produto verde, ecológico, 

amigos da Terra, entre outros. Até mesmo declarações sobre sustentabilidade devem 

ser evitadas. Portanto, é possível verificar que muitas empresas utilizam rótulos 

ambientais de forma equivocada ou apenas para fortalecer seu marketing junto aos 

consumidores. Já a norma ISO 14025 trata do rótulo, tipo III, que se refere a 

declaração ambiental do produto, da qual traz informações sobre dados ambientais 

de produtos, neste rótulo está voltado relações entre empresas, ou seja, operações 

entre compradoras e fornecedoras. Um dos parâmetros são os impactos dos produtos, 

como geração de gases do efeito estufa, consumo de agua, consumo de recursos 

naturais entre outros. 

 No quadro 03 é possível analisar três Tipos de Rótulos Ambientais e suas 

Especificações de acordo as Normas ISO 14000, neles constam suas descrições e 

endereçamento aos consumidores finais e endereçamento às empresas, explicando 

parte por parte: 
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Quadro 03 - Tipos de Rótulos Ambientais Conforme as Normas ISO 14000 

 
 

1.1.9 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

Barbieri (2013), explica que inicialmente utilizava-se o temo avaliação de 

impacto ambiental, mas, desta forma ficava muito restrito. Portanto, Estudo de 

Impacto Ambiental é uma forma mais abrangente e está de acordo com o dispositivo 

constitucional brasileiro.  

Barbieri (2013), diz que no Manual de Preparação de Estudos Viabilidade 

Industrial da Unido distingue três fases de um ciclo de projeto.  

1) Fase de pré-investimento: Identificação de oportunidades de investimento 

(ideias de projetos); Estágio de seleção preliminar (estudo de pré-

viabilidade); Estágio de formulação do projeto (estudo de viabilidade 

técnico-econômica) e Estágio de decisão e avaliação (relatório de 

avaliação). 

2) Fase de investimento: Estágio de negociação e contratação; Estágio de 

concepção do projeto; Estágio de construção e Estágio de colocação em 

marcha. 

3) Fase Operacional. 

Uma das questões mais complexas na fase da realização do EIA é que quanto 

mais avançado o projeto mais caro fica para a realização de alterações pois, 

aumentam os custos. 

TIPO I TIPO II TIPO III

Rótulo baseado em programa de trerceira

parte de adesão voluntária.

Autodeclaração feita por fabricantes,

importadores, comerciantes e outros que

possam se beneficiar da autodeclaração.

Declaração com informações

quantificadas sobre parâmetros

ambientais em produtos e serviços

previamente definidos.

Baseado em múltiplos critérios,

previamente definidos pelo programa e

válidos para classes ou categorias de

produtos e serviços.

Um ou mais critérios definidos pelo

interessado. Exemplos: autodeclaração do

fabricante sobre o teor de material

reciclado contido no produto.

Critérios múltiplos previamente definidos

para categorias de produtos.

Endereçado às empresas

Considera o ciclo de vida do produto Não considera o ciclo de vida do produto. Considera o ciclo de vida do produto.

Exige certificação de terceira parte Não exige certificação. Exige certificação de terceira parte.

Apresenta-se como texto e como símbolo

do programa impresso em produtos e

suas embalagens.

       Exemplo: símbolo do Anjo Azul.                                                                                 

Apresenta-se como texto e como símbolo

impresso em produtos e suas

embalagens. Exemplos: ciclo de Möbius.

Apresenta-se como texto contendo dados

da empresa, do produto, dos impactos

ambientais quantificados, do organismo de

certificação etc.

Fonte: Barbieri (2013) 

Tipos de Rótulos Ambientais Conforme as Normas ISO 14000

Endereçados aos consumidores finais
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Barbieri (2013), destaca que o EIA é uma forma de prever e avaliar os impactos 

de um projeto sobre o meio ambiente físico, biótico e social e identificar alternativas 

para evitar os impactos negativos antes de implantar o projeto.  

Mesmo que uma empresa tenha realizado o EIA em fase de implantação, com 

o decorrer dos anos é importante realizar um novo estudo, pois, com o passar dos 

anos, maquinários ficam obsoletos e novas tecnologias surgem, ajudando a melhorar 

a eficiência para reduzir os impactos ambientais.  

1.1.10 O EIA na Legislação Brasileira 

Barbieri (2013), destaca que a primeira experiência com o EIA no Brasil, 

aconteceu em 1972, no projeto da hidrelétrica de Sobradinho, mesmo antes do EIA 

ser obrigatório naquele momento, isto ocorreu devido a exigência do Banco Mundial 

para aprovar o financiamento. Também ressalta que os órgãos competentes para 

legislar em matéria ambiental é a União e os Estados. No caso os municípios não 

possuem competência para legislar sobre o EIA mas, podem exigir dos estados a 

realização, para entenderem os impactos que podem ser gerados em seus territórios. 

1.1.10.1 Obrigatoriedade do EIA  

Barbieri (2013, p.314 e 315), explica que o CONAMA estabeleceu critérios 

básicos para uso e implementação do EIA, como instrumento da Política Nacional do 

Meio Ambiente, de acordo com a Lei 6.938/1981. Conforme a Resolução n. I de 1986 

do CONAMA, dependerá de elaboração de EIA e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e 

do Ibama em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente, tais como: 

1. Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários; 

2. Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10Mw; 

3. Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha 

(cem hectares) ou menores, quando atingir áreas significativas em termos 

de percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 
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4. Projeto urbanístico, acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério do Ibama e dos órgãos municipais e 

estaduais competentes; 

5. Projetos agropecuários que completem áreas acima de mil hectares ou 

menores.  

Barbieri (2013, p. 316), também ressalta que o EIA também é necessário para 

o licenciamento de outros empreendimentos e atividades, por exemplo: 

a) Parcelamento e remembramento do solo, bem como da construção, 

instalação ampliação e funcionamento de atividades que alteram as 

características naturais das zonas costeiras; 

b)  Obras de saneamento para as quais seja possível identificar modificações 

ambientais significativas; 

c) Atividades e empreendimentos com organismos geneticamente 

modificados; 

d) Empreendimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de 

agrotóxicos.  

Barbieri (2013) ressalta que o EIA deve ser utilizado apenas para projetos que 

ocorra incertezas de seus possíveis impactos, exigindo estudos especiais e mais 

detalhados e, consequentemente mais demorados.  

1.1.10.2 Conteúdo do EIA 

Barbieri (2013), destaca que para finalidade de licenciamento ambiental, o EIA 

deverá comtemplar o a) diagnóstico ambiental, considerando o meio físico (o subsolo, 

aguas, clima, entre outros); o meio biológico e ecossistemas naturais (fauna e flora); 

o meio socioeconômico (o uso e a ocupação do solo, os usos das aguas e a 

socioeconômica);  b) análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas; 

c) definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos e; d) elaboração do 

programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos. 

Vale lembrar que uma das diretrizes para a elaboração do EIA é a delimitação da área 

de influência do projeto, que é a área geográfica que será direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na 

qual se localiza.   
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1.1.10.3 Custos para a Elaboração do EIA 

Barbieri (2013), destaca que os custo de realização do EIA varia conforme a 

complexidade do empreendimento ou atividade, entre uma faixa de 0,5 a 2% do custo 

total do projeto. Lembrando que estes custos não incluem revisões do projeto, 

inclusive quanto mais avançado o projeto, os custos para revisão são bem mais 

elevados.  

1.1.11 RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) 

Barbieri (2013), diz que o Rima deve expressar todos esses trabalhos de modo 

conclusivo, trazendo uma avaliação valorativa que identifique se o projeto é ou não 

nocivo ao meio ambiente e em que grau.  

A Resolução Conama n. 1 de 1986, apresentado por Barbieri (2013, p. 320), 

apresenta uma lista de tópicos que o Rima deverá conter, sem o qual não será aceito 

pelo órgão competente. Veja no quadro 04. 

Quadro 04 - Lista Tópicos - RIMA 

 

i.              Os objetivos as justificativas do projeto,

sua relação e compatibilidade com as políticas

setoriais, planos e programas governamentais;

v.              A caracterização da qualidade ambiental

futura da área de influência, comparando as

diferentes situações de adoção do projeto e suas

alternativas, bem como a hipótese de sua não

realização;

ii.              A descrição do projeto e suas alternativas

tecnológicas e locacionais, especificando para cada

um deles, nas fases de construção e operação da

área de influência, as matérias primas, mão de obra,

fonte de energia, os processos e técnicas

operacionais, os prováveis efluentes, emissões,

resíduos e perdas de energia e os empregos diretos

e indiretos a serem gerados;

vi.              A descrição do efeito esperado das

medidas mitigadoras previstas em relação aos

impactos negativos, mencionando aqueles que

puderem ser evitados e o grau de alteração

esperado; 

iii.              A síntese dos resultados dos estudos de

diagnóstico ambiental da área de influência do

projeto;

vii.              O programa de acompanhamento e

monitoramento dos impactos;

iv. A descrição dos prováveis impactos ambientais

decorrentes da implantação e operacional da

atividade, considerando o projeto, suas alternativas,

os horizontes de tempo de incidência dos impactos e 

indicando métodos, técnicas e critérios adotados

para sua identificação, quantificação e interpretação;

Viii.              Recomendações quanto à alternativa

mais favorável.

Fonte: Barbieri (2013) 

Lista Tópicos - RIMA
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1.1.12 Estudos Auxiliares, Substitutos e Assemelhados  

Barbieri (2013), destaca que no Estado de São Paulo adota-se o Relatório 

Ambiental Preliminar (RAP) que deve anteceder a elaboração dos EIA/Rima, nos 

casos em que se aplica, conforme estabelecido pela Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SMA). Este procedimento adotado tem o objetivo de tornar mais flexível o 

licenciamento ambiental, evitando que o EIA seja exigido para atividades e 

empreendimentos que não representem um potencial de degradação ambiental 

significativo.  

Barbieri (2013), também destaca que o Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança (EIV) é um instrumento de política urbana instituída pela Lei 10.257/2001, 

conhecida como Estatuto da Cidade, ou seja, são regras para implantação de 

empreendimentos dentro das cidades, que possam gerar impactos significativos para 

aquela localidade, inclusive positivos e negativos. Para isto são necessários alguns 

requisitos mínimos que Barbieri (2013 p. 325) destaca:  

a) Adensamento populacional; 

b) Equipamentos urbanos e comunitários; 

c) Uso e ocupação do solo; 

d) Valorização imobiliária; 

e) Geração de tráfego e demanda de transportes públicos; 

f) Ventilação e iluminação; 

g) Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

Da qual esses documentos devem estar no órgão municipal competente para 

a sua publicação.  

1.1.13 Alguns Métodos de Avaliação de Impacto 

O principal foco de um EIA é a avaliação de impactos ambientais. Barbieri 

(2013) destaca que um dos métodos mais simples consiste no uso de listas de 

verificação ou de controle, os chamados check list, para avaliar e interpretar os 

impactos que poderão ocorrer caso o projeto seja efetivamente implantado. 

Esta lista deve conter alguns indicadores como: uso de recursos naturais, 

infraestrutura, geração de resíduos sólidos, entre outros. A facilidade operacional é a 

principal vantagem deste método.  
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Barbieri (2013) apresenta o Método de Battelle-Columbus que foi desenvolvido 

inicialmente para avaliar impactos de projetos relacionados com recursos hídricos nos 

Estados Unidos, este tem por objetivo apresentar aspectos relacionados com a água.  

A Matriz de Leopold é formada por duas listas de verificação: uma contendo os 

fatores ambientais dispostos em linha, e outra, as ações causadoras de impactos 

dispostas em colunas. Existem fatores que determinam essa técnica como: 

características do meio ambiente, qualidade do ar, água, entre outros. (Barbieri, 2013 

p. 327). Nesta matriz são enfatizadas as ações e as atividades de mineração.  

1.1.14 Limitações e Possibilidades do EIA 

Barbieri (2013), destaca que o EIA apresenta diversas deficiências como: a 

dificuldade de avaliar os impactos considerando as diversas interações que podem 

ocorrer, outra dificuldade é em delimitar a área de influência dos impactos e não é 

garantido que a área ou região de destino está resguardada de problemas ambientais 

à medida que os projetos sejam implantados.  

1.1.15 Licenças Ambientais 

Barbieri (2013, p.310), apresenta em seu livro três tipos de Licenças Ambientais 

e suas descrições, são elas: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 

Operação. Veja o quadro 05 a seguir:      

Quadro 05 - Tipos de Licenças Ambientais 

 

 

 

Licença Prévia 

Para a fase preliminar de planejamento da atividade, contendo

requisitos básicos a serem atendidos nas fases de

localização, instalação e operação, observados os planos

municipais, estaduais e federais de uso do solo.

Licença de Instalação 
Autorizando o início da implantação, de acordo com as 

específicas constantes do projeto executivo aprovado.

Licença de Operação 

Autorizando, após as verificações necessárias, o início da

atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos

de controle da poluição, de acordo com o previsto na licença

prévia e de instalação.

Fonte: Barbieri (2013 p. 310)

Tipos de Licenças Ambientais
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1.1.16 Impacto Ambiental 

Barbieri (2013), explica que para o EIA, impacto ambiental é toda mudança no 

ambiente natural e social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento. 

Lembrando que impactos ambientais não são apenas negativos, existem também os 

positivos que precisam ser analisados.  

Na ISO 14001, o impacto ambiental é considerado como qualquer coisa que 

possa modificar o meio ambiente de forma adversa ou benéfica.  

Quintiere (2012), menciona que o processo de fabricação do setor de papel e 

celulose é considerada uma atividade com elevado grau de impacto ambiental, este 

processo consome grandes volumes de água e grandes quantidades de produtos 

químicos. Como exemplo temos: O processo Kraft, em especial, é potencialmente 

danoso ao meio ambiente devido a: poluição atmosférica decorrente da emissão de 

dióxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, material particulado e compostos orgânicos 

tóxicos (cloro e sulfetos de hidrogênio) e também a disposição inadequada e posterior 

lixiviação dos seus resíduos. 

  De acordo com os dados da Bracelpa o Brasil possui: atualmente 2,2 milhões 

de hectares de florestas plantadas para produção exclusiva de papel e celulose e a 

expectativa é expandir essa área em 45%, alcançando 3,2 milhões de hectares. 

Devido a abertura de novas áreas aumenta-se os riscos ambientais inerentes a uma 

monocultura, são eles: 

•  A degradação da biodiversidade; 

• O consumo excessivo de água;   

• A possibilidade de compactação do solo com maior ocorrência de erosões 

e assoreamento de rio; 

• A perda de nutrientes do solo; 

• A contaminação do solo e do lençol freático pelo uso intensivo de 

agrotóxicos e outros. 

Ferraz (2009), alerta sobre as causas e danos causados pelo branqueamento 

do papel utilizando cloro ou similares, ele cita que mesmo com o tratamento de 

efluentes na fábrica, as dioxinas permanecem e são lançadas nos rios, contaminando 
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a água, o solo e consequentemente a vegetação e os animais (inclusive os que são 

usados para consumo humano), explica que os efeitos causados no organismo dos 

animais e do homem tem efeito cumulativo, ou seja, não são eliminadas e vão se 

armazenando nos tecidos gordurosos do corpo. A Europa já aboliu completamente o 

cloro na fabricação do papel. Lá o branqueamento é feito com oxigênio, peróxido de 

hidrogênio e ozônio, processo conhecido como total chlorine free (TCF). Já nos 

Estados Unidos e no Brasil, o dióxido de cloro continua sendo usado.   

 

1.1.17 Laudato SI 

A Laudato Si é um dos documentos mais observados nos últimos meses, 

devido a sua relevância e importância para a sociedade em geral, nesta carta Encíclica 

o Papa Francisco faz referência aos impactos ambientais.  

Papa Francisco (2015, item 35) afirma que quando se analisa os impactos 

ambientais, se analisa somente os seus efeitos no solo, na água e no ar e não se dá 

muita atenção para a biodiversidade, que também necessita de um estudo cuidadoso 

sobre isso. As estradas, os novos cultivos, as reservas, as barragens e outras 

construções vão tomando posse dos habitats e, por vezes, fragmentam-nos de tal 

maneira que as populações de animais já não podem migrar nem se mover livremente, 

pelo que algumas espécies correm o risco de extinção. Existem alternativas que, pelo 

menos, mitigam o impacto destas obras, como a criação de corredores biológicos, 

mas são poucos os países em que se adverte este cuidado e prevenção. 

O Papa Francisco (2015, item 140) lembra que é essencial recordar que os 

ecossistemas intervêm na retenção do anidrido carbônico, na purificação da água, na 

contraposição a doenças e pragas, na composição do solo, na decomposição dos 

resíduos, e muitíssimos outros serviços que esquecemos ou ignoramos. Por isso, 

quando se fala de «uso sustentável», é preciso incluir sempre uma consideração 

sobre a capacidade regenerativa de cada ecossistema nos seus diversos setores e 

aspectos. 

1.1.18 Protocolo de Kyoto 

Segundo Flannery (2007) o aquecimento global ocorre devido ao aumento da 

concentração de gases de efeito estufa que aprisiona o calor próximo a superfície 
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Terra. Esse aquecimento exerce uma pressão sobre o sistema climático do planeta, o 

que leva a uma mudança climática. 

Os gases de efeito estufa, como gás carbônico (CO2), o metano (CH4), o oxido 

nitroso (N2O) e o vapor d’água (H2O) são responsáveis pelo chamado efeito estufa. 

Misturados à atmosfera, eles a fazem comportar-se como uma estufa, retendo o calor 

solar próximo à superfície terrestre. Isso evita que o planeta se torne quente de dia e 

frio durante a noite, o que inviabilizaria a vida como a conhecemos. 

Sister (2007) afirma que, segundo a ONU, três poderiam ser as soluções para 

os problemas do efeito estufa e do aquecimento global: 

• Adaptação, que significaria a adoção de políticas capazes de mitigar os 

efeitos da degradação das condições do ambiente em razão da 

impossibilidade de colocar em práticas políticas públicas que evitariam a 

ocorrência do dano;  

• Engenharia climática, que consistiria em soluções inovadoras que 

pudessem ser capazes de neutralizar os efeitos das emissões dos GEE sem 

atingir suas causas; 

• Redução das emissões, que seriam adotadas por iniciativas públicas e 

privadas visando atingir as causas do problema e, consequentemente, a 

redução das emissões. 

Os países membros da ONU, apesar de buscarem soluções baseados nas três 

opções descritas acima, elegeram a redução de emissões como forma principal para 

combater a causa do aquecimento global e de futuros prejuízo às nações. O problema 

é global e atingirá a todos. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) proporciona aos países 

emergentes a possibilidade de implantação de projetos de controle de emissão e o 

desenvolvimento sustentável, os quais dão origem ao chamado ‘‘crédito de carbono’’. 

O instrumento de troca do MDL são as Reduções Certificadas de Emissões (RCE), 

poderão ser utilizadas, pelos países, como comprovações das suas metas de redução 

de emissões estabelecidas no Protocolo de Kyoto (GUIMARÃES, 2007). 

A preocupação da comunidade internacional diante do agravamento do efeito 

estufa por atividades humanas, como utilização de substancias químicas no dia a dia 
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e a falta de reciclagem, levou os países a assinarem o Protocolo de Kyoto. Este 

protocolo, elaborado em 1997, implantou limites de emissão de gases do efeito estufa 

por países industrializados a um nível que não interfira na sustentabilidade ambiental, 

as nações industrializadas comprometiam-se a reduzir as emissões de gases no 

período entre 2008-2012. Ao mesmo tempo implantou mecanismos de flexibilização 

do comprimento dos limites de emissão, dentre eles o comércio de créditos de carbono 

(ROSCOE, 2003). 

Mudanças no uso da terra e no manejo de atividades florestais, que levem à 

retirada dos gases da atmosfera, podem ser contabilizados e descontados dos cortes 

em emissões. Existe ainda a possiblidade de negociação entre países de cotas de 

emissões, os chamados créditos de carbono. Nesse contexto, a busca de alternativas 

associadas com a manutenção e o sequestro de carbono em ambientes terrestres tem 

sido o objetivo de vários pesquisados em ciências ambientais. Grande atenção tem 

sido dada aos solos, pois estes armazenam quatro vezes mais carbono que a 

biomassa vegetal (ROSCOE, 2003). 

 Segundo Primi (2005) a quantidade estimada de redução de emissão é de 18 

milhões de toneladas de carbono e 171,6 bilhões de reais é a demanda anual 

estimada da União Europeia por créditos de carbono. 

Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT (2007) uma expectativa 

em relação a novos mercados e instrumentos financeiros vem sendo criada para 

viabilizar as transações de créditos de emissão de gases causadores de efeito estufa. 

De acordo com MCT, alguns fatores deverão ser observados na implementação desse 

novo mercado, tais como: limite máximo de emissões totais; base para a criação do 

direito de propriedade do produto básico; taxas básicas de emissão dos países; 

identificação dos direitos iniciais; estabelecimento de regulamentação para 

acompanhamento das emissões; cálculo dos benefícios dos programas de sequestro; 

e anulação de emissões. 

Segundo o Arroja, Dias e Capela (2006), e outros gases poluentes e as 

empresas recebem bônus na proporção de suas responsabilidades. 

O preço médio por tonelada de CO2 caiu devido à crise econômica de 2009, 

segundo o Ambiente Brasil (2009), e está equivalente a 9,20 euros, (R$ 27,87 
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aproximadamente). Entretanto, segundo Lora (2002), a cotação da tonelada de CO2 

podem variar de US$ 5.00 até US$ 100.00. As empresas que não cumprirem as metas 

de redução estabelecidas por lei, deverão comprar certificados das empresas mais 

bem-sucedidas (BALTEIRO; RODRIGUES, 2006). 

Segundo Lora (2002) esses certificados deveriam movimentar até 15 bilhões 

de dólares em termos mundiais. Já o Brasil, segundo Bizzo (2008), poderá lucrar 3 

bilhões de dólares anuais com a venda de créditos de carbono, mercado esse criado 

pelo Protocolo de Kyoto. Por não se tratar de um produto tangível, Bracelpa (2006) 

disse que o mercado de crédito de carbono necessitará da intervenção de outros 

agentes e de restrições e regulamentações claras para ser implementadas, já que é 

negociado por meio das regras de mercado físico, em que os agentes envolvidos são 

produtores e consumidores, e o preço e a quantidade são resultantes do equilíbrio 

entre oferta e demanda. 

Kassab (2005, p.18) diz que: 

[...] as ações contribuem para a preservação do meio ambiente podem 

representar, para muitas empresas brasileiras, uma oportunidade real 

de converter seu respeito à natureza em geração efetiva de capital. 

Nunca a ecologia e os negócios foram assuntos tão próximos. 

Kassab (2005) ainda afirma que alguns dos segmentos que concentram ótimas 

expectativas na comercialização de créditos de carbono no Brasil são: siderurgia, 

papel e celulose, transportes e açúcar e álcool. 

Koning, Oleschewski, Veldkamp et al. (2005) dizem que o projeto sobre o 

sequestro de carbono pode gerar, potencialmente, renda significativa para países em 

desenvolvimento, mas que sua implementação real depende muito de seu custo. Em 

uma situação competitiva, os custos de sequestro de carbono determinarão se 

investimentos serão feitos nesses projetos, já que o compromisso de Kyoto é 

relativamente pequeno em comparação com o potencial a fornecer, onde em primeiro 

momento a demanda é baixa e os preços também. 

As indústrias de papel e celulose respondem por 12% da energia total utilizada 

pelo setor industrial no Brasil. A energia é gerada basicamente por combustíveis: 

fósseis e biocombustíveis e neste sentido, essas indústrias acabam sendo uma das 
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maiores contribuintes pelas emissões de carbono da área industrial (RUTH & 

DAVIDSDOTTIR, 1997). 

Todo o processo entre implantação da floresta, corte e transporte da madeira, 

posteriormente o descasque e processamento das toras para a obtenção das fibras 

para a celulose, libera gás carbônico, mas em uma quantidade menor do que foi 

sequestrado com o plantio e crescimento da mesma. Entretanto quando analisamos 

a vida útil do produto final, o papel, fica uma dúvida se realmente existe o anunciado 

benefício ao meio ambiente (CAZUZA, 2005). 

Na implantação de uma nova floresta, antes de ocorrer o mencionado 

sequestro de carbono, ocorre o inverso desta ideia, pois, quando se inicia o processo 

de preparo do solo, o plantio, irrigação, adubação, e manutenção florestal (desbaste 

e combate as pragas) fica evidente a liberação de carbono para a atmosfera 

(Robinson, 2007). O processo de sequestro se encerra no momento em que começa 

a sua colheita, pois nesta fase termina o ciclo de vida da árvore, já que ocorre no 

campo um corte e desgalhe. Esse processo também devolve o carbono acumulado 

para a atmosfera, pois existe uma parte do material orgânico (raiz, copa) que já fica 

no campo num processo de putrefação. 

Além do atrativo de altos retornos financeiros que envolvem o negócio de 

plantio e manejo de florestas, sua plantação depara-se com o aquecimento global e o 

patrulhamento ecológico. A atividade não é apenas considerada sustentável, mas 

também pode vir a ser remunerada, sendo a primeira possibilidade de geração de 

créditos de carbono (HERZOG, 2008). 

1.1.19 Resultados da Indústria Florestal em 2016 

O Site Celulose Online, um dos principais no seguimento, apresentou na edição 

de janeiro de 2017 do Cenário Ibá, boletim mensal da Indústria Brasileira de Árvores 

(Ibá), os seguintes resultados em 2016 do setor de Celulose, que serão apresentados 

no quadro 06.  
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Quadro 06 - Indicadores Referentes ao Ano 2016 

 

Elizabeth de Carvalhes, presidente executiva da Ibá, afirma que o setor de 

papel e celulose terá um futuro promissor neste ano de 2017. No quadro 07 serão 

apresentadas algumas perspectivas, demonstrando o que será exigido das industrias 

do setor de arvores plantadas.  

Quadro 07 - Perspectivas 2017 

 

1.1.20 Crescimento do Setor Florestal em 2016  

O Site Celulose Online, citou alguns dados de crescimentos do setor florestal 

em 2016, são eles: Dados da Reflore, Crescimento Médio de 10%, Estimativas para 

o setor, Avanços no Setor Florestal, alguns dados da Fibria, a Logística das indústrias 

Balança Comercial A Balança Comercial do setor registrou saldo positivo de US$ 6,6 bilhões (+2,4%).

Volume de exportações 

O volume de exportações cresceu em 2016. Neste período o resultado alcançado foi de 12,9

milhões de toneladas de celulose (+12%); 2,1 milhões de toneladas de papel; e 1 milhão de

m3 (+64%) de painéis de madeira.

Receita de Exportação 

Em 2016, o setor registrou exportações no valor de US$ 7,6 bilhões (-1,6%); a celulose

alcançou 5,5 bilhões (-0,5%), o papel US$ 1,8 bilhão (-7,4%) e os painéis de madeira US$

250 milhões (+28,2%). O saldo da balança comercial do setor de janeiro a dezembro de

2016 é de US$ 6,6 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 2,4% em relação ao

saldo.

Destino das Exportações 

O mercado chinês se consolidou no ano como o principal destino das exportações de

celulose, atingindo 38,9% de participação (US$ 2,1 bilhões), seguido pela Europa com

33,1% (US$ 1,8 bilhão). A América Latina foi o principal mercado consumidor dos

segmentos de papel e painéis de madeira, cujas exportações para a região representaram

60,6% (US$ 1,1 bilhão) e 54,4% (US$ 136 milhões), respectivamente.

Produção
A produção brasileira de celulose atingiu 18,7 milhões de toneladas (+8,1%) no ano

passado; e a de papel manteve-se estável totalizando 10,3 milhões de toneladas

Vendas Domésticas 

As vendas de papel no mercado interno superaram 5,4 milhões de toneladas (-0,3%) em

2016; enquanto o segmento de painéis de madeira registrou mais de 6,2 milhões de m³

negociados (-2,1%).

Indicadores Referentes ao  Ano de 2016

Fonte: Celulose Online (2017) adaptado pelo autor

Recuperar a queda nos preços da exportação e garantir

um crescimento real de receita.

Expectativa que o Brasil salte do 4º para o 2º lugar em 

produção mundial de celulose já nos primeiros meses de 

2017, ultrapassando o Canadá e a China.

Inflação fique dentro do centro da meta, porém é

fundamental concretizar outras reformas para que

vejamos ainda este ano a recuperação sustentável da

economia brasileira.

Aumentar, ainda mais, a visibilidade do setor brasileiro no 

mercado mundial.

Fonte: Celulose Online (2017) adaptado pelo autor

Perspectivas 2017

Agregar valor e reputação, além de potencializar o comércio e os investimentos.
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de celulose, Produção das fábricas de celulose e que a Costa Leste vai continuar 

crescendo. No quadro 08 veremos mais detalhadamente esses dados de crescimento. 

Quadro 08 - Crescimento do Setor Florestal em 2016 

 

 

 Dados da Reflore 
De acordo com dados da Reflore MS, o setor deve crescer 10% nos 

próximos 12 meses.

Crescimento médio de 10% 

O setor florestal espera crescimento médio de 10% em área plantada de

eucalipto neste ano e, com isso, chegar à marca de um milhão de hectares de

florestas. O volume deve superar o desempenho registrado no ano passado,

quando foram plantados aproximadamente 50 mil hectares de florestas por todo o 

Estado.

Estimativa para o setor 

Segundo Benedito Mário Lázaro, diretor-executivo da Associação Sul-

Mato-Grossense de produtores e Consumidores de florestas Plantadas

(Reflore MS), a instituição ainda finaliza os dados do setor em 2016. Porém,

a estimativa é que o Estado feche com média entre 910 mil a 920 mil

hectares de florestas plantadas, 50 mil hectares a mais em comparação à

2015. “Para este ano, a nossa expectativa é chegar a um milhão [de

hectares], mas isso depende de uma série de fatores”.

Avanço no setor florestal 

O avanço no setor florestal também foi impactado pela crise econômica. Até

então, o setor vinha registrando média de 100 mil hectares/ano de floresta de

eucalipto plantadas. “Mas nós fomos abençoados. Em um período de crise, ter

esses investimentos como os anunciados para a Costa Leste”, frisou.

60% de floresta plantada no Estado é para 

abastecer as fábricas de celulose

Hoje, 60% de toda a floresta plantada no Estado é para abastecer as duas

fábricas de celulose instaladas no município de Três Lagoas, Fibria e

Eldorado Brasil, sendo que a primeira deverá inaugurar, no segundo

semestre deste ano, a sua segunda linha de produção. Já os 40% restantes

que indicam a necessidade de diversificação da atividade fim dessa

madeira.

Fibria

“Com a duplicação da Fibria, vai dobrar a produção de celulose do Estado. A

ampliação da Eldorado também vai acontecer, mas não agora, neste ano. Com

certeza elas já tem estruturadas as áreas que vão precisar. Então, o setor vai

crescer dentro da expectativa já existente. Hoje temos um excedente de floresta

plantada. Por isso temos que buscar alternativas para a madeira”, completou.

Logística

Por questão de logística, as indústrias de celulose trabalham com raio

próximo a elas. Quanto menor o raio, menor maior a competitividade. De

acordo com o diretor da Reflore, hoje, as empresas ainda consomem

madeira municípios distantes, mas a meta é chegar a um raio aproximado

de até 120 quilômetros, explicou Lázaro.

 Produção das fábricas de celulose 

Atualmente, as duas fábricas de celulose produzem 3 milhões de toneladas de

celulose por ano, aproximadamente. Para isso, explicou o diretor da Reflore, são

necessários 10,8 milhões de metros cúbicos de madeira (315 mil hectares de

florestas plantadas). “Somente com a ampliação da Fibria, elas passariam a

consumir 500 mil hectares de florestas de eucalipto”, completou.

Costa Leste vai continuar crescendo 

“Nesse ano, a Costa Leste vai continuar crescendo [no ramo florestal]. Se

somar todos os municípios, deve ter de oito a nove milhões de hectares.

Então, tem condições de plantar mais. Apostar na cultura silvo-pastoril,

mixando pecuária e floresta”, destacou.

Fonte: Celulose Online (2017) adaptado pelo autor

Crescimento do Setor Florestal em 2016
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1.1.21 As Florestas Plantadas 

O Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF), apresenta em seu site 

informações sobre as florestas plantadas. Vejamos no quadro 09. 

Quadro 09 - Florestas Plantadas 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstra na figura 01 

localizações das florestas plantadas em 2015. Na tabela 01 é apresentada a área de 

florestas plantadas (ha), por cultura (Eucalipto, Pinus e Outras Espécies), entre 2014 

a 2015. Analisando os fatos, a cultura que mais evoluiu de 2014 para 2015, foi a 

cultura do Eucalipto, apresentando os seguintes dados:  

• Em 2014 possuía apenas 6.952.509 (ha); 

Brasil

No Brasil, os plantios de florestas começaram há mais de um século. Em

1903, o pioneiro Navarro de Andrade trouxe mudas de Eucalipto (Eucalyptus

spp.) para plantios que produziriam madeira para dormentes das estradas de

ferro. Em 1947 foi a vez do Pinus (Pinus spp.). Essas espécies se

desenvolveram bem nas regiões onde foram introduzidas, o Eucalipto nos

cerrados paulistas e o Pinus no sul do Brasil. Como os recursos naturais da

Mata Atlântica há muito vinham sendo dilapidados, o plantio dessas espécies

tornou-se alternativa viável para suprir a demanda de madeira.

Década de 70 

A década de 70 foi marcada pela política de incentivos fiscais para o

reflorestamento, que começaram ainda na década de 60. Com esses

incentivos foi possível ampliar consideravelmente o estoque de

madeira nesses plantios (Bracelpa, 2009).

Tecnologias na silvicultura do eucalipto

O Brasil detém hoje as melhores tecnologias na silvicultura do eucalipto,

atingindo cerca de 60m³/ha de produtividade, em rotações de sete anos.

Existem plantios comerciais de outras espécies, como Acácia (Acacia

mearnsii), Seringueira (Hevea spp.), Teca (Tectona grandis), Paricá

(Schizolobium parahyba), Araucária (Araucaria angustifólia) e Álamo (Populus

sp.).

Plantios florestais

Os plantios florestais apresentam-se em sua maior parte em sistema de

monocultura. As pesquisas têm avançado na área de sistemas

agroflorestais e silvipastoris que têm demonstrado resultados positivos 

nos aspectos econômicos, ambientais e sociais.

Diminuição da pressão sobre florestas nativas;  

Reaproveitamento de terras degradas pela agricultura; 

Sequestro de carbono;  

 Proteção do solo e da água;    

Ciclos de rotação mais curtos em relação aos países com clima 

Maior homogeneidade dos produtos, facilitando a adequação de

máquinas na indústria.   

Fonte: Celulose Online (2017) adaptado pelo autor

Florestas Plantadas

Funções das florestas plantadas 
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• No ano de 2015 adquiriu mais 492.222, totalizando um valor de 7.444.731 

(ha), havendo neste caso uma evolução. 

No gráfico 01 está demonstrado o total de floresta plantada, por cultura e no 

gráfico 02 a distribuição, por estado e por cultura (2015). 

1.1.21.1 Floresta Plantada 2014-2015 – IBGE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2015 / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) 

  

 

Cultura 2014 2015

Eucalipto 6.952.509 7.444.731

Pinus 2.049.234 2.062.860

Outras espé.. 364.998 427.762

Total Geral 9.366.741 9.935.353

Ano

 
Tabela 01 - Área Plantada (ha), por cultura 

 
Gráfico 02 - Distribuição, por Estado e Cultura (2015) 

Gráfico 01  - Total de 
Floresta Plantada, 

por Cultura 

Figura 01 - Localização das Florestas Plantadas (2015) 
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O Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF) acrescenta mais algumas 

informações: 

• A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) é a associação responsável pela 

representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas, do 

campo à indústria, junto a seus principais públicos de interesse. 

 

• A Ibá reúne as empresas que participavam da Associação Brasileira da 

Indústria de Painéis de Madeira (ABIPA), da Associação Brasileira da 

Indústria de Piso Laminado de Alta Resistência (ABIPLAR), da 

Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF) 

e da Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA). 

 

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) apresenta os seguintes dados: 

• Gráfico 03 - demonstra Área de floresta plantada (ha), por cultura e por 

ano desde 2006-2015; 

•  Gráfico 04 - Área de outras culturas, por espécie e por ano desde 2010-

2015; 

• Gráfico 05 – Evolução da área plantada de eucalipto e pinus desde 2007-

2015; 

• Tabela 02 –  Área de floresta plantada (ha), por cultura e por ano, porém 

deixa específico as espécies de cultura que estão sendo analisadas, desde 

o ano de 2012 a 2015; 

• Figura 02 - Localizações das florestas plantadas em 2015, alertando que 

Estados com pequenas áreas de floresta plantadas não são apresentados; 

• Gráfico 06 – Distribuição em 2015, por Estado e por cultura. 

Nos gráficos, tabela e figura a seguir você conseguirá observar com maior 

precisão os dados acima citados. 
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1.1.21.2 Floresta Plantada 2006-2015 – IBÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

Estados com Pequenas Áreas de 

Floresta Plantada não são apresentados 

Fonte: Indústria Brasileira de Árvores (2016) 

 

 

Espécie 2013 2014 2015

Eucalipto 5.473.176 5.558.653 5.630.607

Pinus 1.570.146 1.588.997 1.581.239

Acácia 146.903 160.872 160.827

Araucária 11.360 11.122 11.038

Outras 46.937 6.672 6.604

Paricá 87.519 89.081 90.047

Seringueira 172.448 229.059 229.059

Tabela 02 - Área de Floresta Plantada (ha), por 

Cultura e por Ano 

Gráfico 03 - Área de Floresta Plantada (há), 

por Cultura e por ano 

Gráfico 04 - Área de Outras Culturas, 

por Espécie e por Ano 

Gráfico 05 - Evolução da Área Plantada de 

Eucalipto e Pinus 

Gráfico 06 - Distribuição em 2015, por Estado 

e por Cultura 
Figura 02 - Florestas Plantadas 
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1.1.22 Extração de Madeira no Brasil 

O Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF) expõe as informações 

sobre a extração da madeira em tora e o destino da mesma no Brasil no ano de 2015.  

O SNIF apresenta os seguintes dados: 

• Gráfico 07 – O percentual é apresentado pelo tipo de floresta (Floresta 

Natural e Floresta Plantada); 

• Gráfico 08 – O percentual é apresentado pelo total da madeira; 

• Gráfico 09 – Percentuais da madeira para combustível e a Madeira para 

Indústria; 

• Gráfico 10 – Quantidade de madeira, por tipo de floresta, finalidade e 

espécie. 

1.1.22.1 Destino da Madeira em Tora no Ano de 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro Geografia e Estatística. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (2015) 

adaptado / Serviços Florestal Brasileiro. GEIF 

  

 

 

  

 

 

Gráfico 07 - Percentual, por Tipo de 
Floresta 

Gráfico 08 - Percentual, total de 
Madeira 

Gráfico 09 - Silvicultura e 
Extrativismo na Produção 
de Madeira  Gráfico 10 - Quantidade de Madeira 
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No gráfico 11, pode-se verificar-se a série histórica da extração madeireira. 

Analisando, desta forma, a evolução da quantidade (m³) de madeira extraída, por tipo 

de floresta e finalidade (floresta natural e floresta plantada) entre os anos de 1994 a 

2015. 

1.1.22.2 Série Histórica da Extração Madeireira 

 
 

Fonte: Instituto Brasileiro Geografia e Estatística. Produção da Extração Vegetal Silvicultura (2015) adaptado/ 

Serviço Florestal Brasileiro. GEIF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 -  Evolução da Quantidade (m³) de Madeira Extraída 
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Na tabela 03, pode-se analisar a quantidade e valor de produção anual, por segmento madeireiro de 2005 a 2014. Na primeira 

parte veremos a produção anual dos produtos, as unidades de medidas e as quantidades por ano. Na tabela 04 veremos os produtos, 

as quantidades e o total geral de cada ano. 

1.1.22.3 Quantidade e Valor de Produção Anual, por Segmento Madeireiro 

 

Produto Unidade me.. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brinquetes, lenhas ou carvões .. Toneladas 29.923 24.923 82.267 74.487

Cavacos e Partículas Toneladas 272.215 760.603 1.904.859 1.930.750 1.671.404 1.891.332 1.637.195 1.686.513 1.720.562 2.605.104

Celulose Toneladas 7.548.359 7.497.159 8.151.759 9.619.069 10.072.963 10.656.715 10.990.127 11.360.943 11.090.818 11.952.090

Compensados Metros cúbicos 4.457.403 4.334.770 3.499.337 2.952.167 2.156.818 2.202.390 2.201.164 2.500.493 2.375.739 2.604.286

Laminados Metros cúbicos 1.463.523 1.539.609 1.206.329 1.323.832 1.108.179 1.394.744 1.964.953 658.614 1.212.409 2.254.250

Madeira Serrada Metros cúbicos 6.840.037 7.120.428 7.592.317 6.669.828 5.225.400 5.019.409 5.405.770 5.259.649 5.349.769 11.165.265

Madeira Tratada Metros cúbicos 4.090.832 8.981.039 3.722.625 4.704.748 2.452.437 2.770.342 1.929.460 3.350.393 3.474.320 4.882.541

Outras Polpas de Fibra Toneladas 17.996 15.751 26.590 39.915 37.530 30.409

Painéis de Fibra Metros cúbicos 2.821.947 2.943.962 2.873.342 3.033.853 3.525.237 4.509.146 4.818.616 5.566.489 5.960.272 8.854.150

Painéis de Partículas Metros cúbicos 2.593.508 2.886.977 3.031.348 2.914.677 2.966.203 2.862.727 2.754.307 3.198.987 3.899.568 3.714.610

Papel e cartão Toneladas 9.704.173 8.699.251 10.252.396 13.900.108 9.680.705 10.538.332 10.564.678 11.828.075 11.882.142 13.100.071

Papel reciclado Toneladas 65.851 73.592 64.434 69.872 34.360 100.946 111.286 71.332 52.769 55.224

Metros 67.998.366 80.335.533 71.745.089 33.839.241 22.339.491 24.557.937 17.716.014 22.907.563 20.990.598 36.827.691

Metros cúbicos 1.202.614 920.749 871.920 663.325 803.039 699.480 1.211.411 1.162.830 1.583.965 1.774.170

Metros quadr.. 44.380.067 43.650.745 33.252.384 37.045.286 26.897.935 26.804.080 29.919.425 30.107.256 34.464.554 49.687.593

Mil unidades 1.308.065 1.155.416 880.328 7.270.730 3.449.386 1.236.450 2.721.256 4.487.720 4.054.134 5.266.368

Toneladas 12.768 21.558 28.536 14.731 15.660 6.882 13.784 6.533 28.482 33.127

Unidades 2.900.007 4.089.449 3.905.882 3.123.310 2.330.847 3.060.612 8.414.337 4.793.138 2.840.707 1.845.206

Mil unidades 14.270.971 15.917.883 16.571.352 12.332.668 14.646.552 14.890.663 17.142.395 20.137.773 23.139.402 19.219.478

Toneladas 6.387.216 7.134.891 9.254.248 8.662.869 7.600.011 7.836.877 13.234.896 12.217.347 12.369.460 13.377.639

Resíduos de Madeira Toneladas 3.164.291 2.913.760 2.851.571 2.081.433 1.555.291 1.678.957 1.929.610 1.882.708 1.932.314 2.811.593

Prod. Secundário Madeira

Prod. Secundário papel

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - Produto 2014/IBGE (2016) adaptado Serviço Florestal Brasileiro

 

 Tabela 03 - Produção Anual, por Segmento Madeireiro 
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Produto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Brinquetes, lenhas ou carvões ecológicos 9.095 10.189 17.189 32.260

Cavacos e Partículas 290.412 321.250 321.287 303.186 252.750 244.306 249.186 295.414 321.506 357.706

Celulose 7.115.351 6.939.813 7.150.369 8.690.593 9.157.818 11.336.347 11.203.131 119.949.748 12.949.164 14.237.477

Compensados 2.050.305 1.999.773 1.976.203 1.469.137 1.119.439 1.135.539 1.167.514 1.379.418 1.473.492 1.662.925

Laminados 626.019 581.918 541.513 691.858 359.912 400.176 543.962 348.719 384.782 647.452

Madeira Serrada 2.809.254 2.973.264 2.904.477 2.740.474 2.339.147 2.207.158 2.275.326 2.435.159 2.231.932 2.885.662

Madeira Tratada 421.440 252.241 330.963 439.006 242.727 367.852 260.196 452.989 548.996 550.631

Outras Polpas de Fibra 47.059 57.729 74.923 90.769 105.650 190.672

Painéis de Fibra 1.886.588 2.073.003 2.371.531 2.614.972 2.560.629 3.620.542 3.769.994 4.442.020 4.845.638 5.083.793

Painéis de Partículas 1.393.615 1.679.722 1.945.726 1.896.383 1.552.607 1.707.426 1.572.886 1.816.146 2.256.226 2.291.523

Papel e cartão 13.904.776 13.980.085 16.138.810 15.920.727 14.235.162 17.487.632 17.326.469 19.705.202 21.270.519 22.762.115

Papel reciclado 34.289 33.285 42.607 40.298 26.704 37.245 46.405 28.871 25.594 33.312

Prod. Secundário Madeira 3.984.281 3.520.259 3.412.421 3.591.674 3.153.773 3.711.233 4.258.103 4.377.703 4.787.401 6.966.561

Prod. Secundário papel 16.737.730 18.192.433 20.517.914 19.462.069 19.338.453 22.962.316 25.301.197 26.108.238 29.500.585 32.019.253

Resíduos de Madeira 133.692 151.016 161.104 126.923 221.821 155.029 149.435 130.035 127.855 218.038

Total Geral 51.387.752 52.745.121 57.872.654 58.062.223 54.651.711 65.487.546 68.324.665 73.469.662 80.740.879 89.748.708

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - Produto 2014/IBGE (2016) adaptado Serviço Florestal Brasileiro

 Tabela 04 - Produção Anual, por Segmento Madeireiro - Total Geral por Ano 
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Os gráficos 13 e 12 demonstram a quantidade produzida, em metros cúbicos 

(m³) e o outro é em toneladas (t). A análise é feita somente de determinados anos, 

são eles: 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. No gráfico 14 é demonstrado o valor da 

produção (mil reais), desde 2005 a 2014. 

1.1.22.4 Quantidade e Valor de Produção Anual, por Segmento Madeireiro      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa Industrial Anual - Produto 2014/Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 2016 adaptado Serviço 

Florestal Brasileiro 

  

  

   

 

Gráfico 13 - Quantidade Produzida (m³) Gráfico 12 - Quantidade Produzida (t) 

Gráfico 14 - Valor de Produção (mil reais) 
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1.2 Relatórios Ambientais e Sociais  

1.2.1 Balanço Social 

O Balanço Social tem por objetivo apresentar a transparência de informações 

econômicas, sociais e ambientais relacionadas a contabilidade. Ele apresenta 

várias informações de caráter qualitativo. A mais importante está voltada a ecologia, 

que apresenta e evidencia os esforços que as empresas realizam para proteger o 

meio ambiente em seus aspectos, como: fauna, flora e principalmente a vida 

humana. Além de apresentar informações da entidade em relação a seus 

colaboradores, treinamentos, responsabilidade social entre outros (TINOCO & 

KRAEMER, 2006). 

O Balanço Social é, de acordo com Suplicy (1997, p.1-3), “um documento 

pelo qual a empresa anualmente apresenta dados que permitam identificar a 

qualidade de suas relações com os empregados, com a comunidade e com o meio 

ambiente”. É um registro do perfil social da empresa. Sua importância está em 

demonstrar e tornar público, quais ações estão sendo adotadas pelas empresas em 

relação aos aspectos ambientais, tanto no que se refere a políticas ecologicamente 

corretas (proteção ao meio ambiente), como também ações corretivas (evitar danos 

futuros) (KROETZ, 2000).  

A construção desse demonstrativo social não é obrigatória no Brasil. Um dos 

motivos para a sua adoção é: apresentar para a sociedade e principalmente para 

os investidores que a empresa, embora possa prejudicar o meio ambiente, tem a 

consciência de tal ato e toma medidas para a recuperação do dano causado, 

evitando futuras multas com o agravo da situação e assegurando assim a 

continuidade da empresa. 

Entende-se que este demonstrativo hoje é manipulado como uma estratégia 

de marketing, a empresa tem liberdade para publicá-lo do modo que lhe convém. 

Essa falta de padronização dificulta a comparação entre empresas. O Balanço 

Social tem por finalidade a transparência das ações da empresa no ambiente que 

está inserida, para que essa ideia funcione, a sua obrigatoriedade e devida 

padronização faz-se necessária. 
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Na Europa já existem países que normatizaram o Balanço Social. A França 

foi a pioneira desse nobre gesto, através da Lei n° 7.769, de 12 de junho de 1977. 

Dois anos antes do pioneirismo francês na regulamentação do Balanço Social, o 

Brasil ousou um dos primeiros passos para que fosse possível adotar 

demonstrativos sociais e ambientais. O Decreto n° 76.900, de 23 de dezembro de 

1975, obrigou as empresas a preparar a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS).  

A RAIS é utilizada para a avaliação do mercado de trabalho formal, tem por 

objetivo suprir às necessidades de controle da atividade trabalhista no país e, 

concede os dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e disponibiliza 

informações do mercado de trabalho às entidades governamentais. Sua declaração 

é anual, geralmente, no período de janeiro a março de cada ano e referente ao ano 

anterior. As informações solicitadas pela RAIS são limitadas se equiparadas ao que 

um Balanço Social pode oferecer. Alguns autores como Cunha, Ribeiro & Santos 

(2004), Araújo e Moura (2001) consideram a RAIS apenas um precursor do Balanço 

Social no mundo. 

Ribeiro (2005) citado por Costa & Marion (2007), expõe que o Balanço Social 

foi instituído na França em 1977, pela empresa Singer, com o objetivo de atender a 

visão de Recursos Humanos. Barbieri (2013), destaca que o Balanço Social na 

França foi instituído através da Lei 77.769, tornando-o obrigatório para empresas e 

organizações com mais de 300 funcionários.  

Tinoco (2001, p. 29), apresenta as informações necessárias para a 

elaboração de um Balanço Social além das questões financeiras: 

• Emprego; 

• Condições de higiene e segurança do trabalho; 

• Formação da mão de obra; 

• Relações profissionais; 

• Outras condições de vida dependentes da empresa, tais como 

alojamento, transporte da residência ao trabalho e vice-versa; 
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• Preservação do meio ambiente; e  

• Representatividade pública, são a origem e a base para a elaboração do 

balanço social da empresa, segundo nosso entendimento.  

Tinoco (2001) menciona que as fontes de informação para a elaboração do 

Balanço Social são provenientes do: Departamento Pessoal, Departamento de 

Contabilidade e Departamento de Sistemas de Informação Contábil. Da qual essas 

informações chegam e são tratadas como indicadores para tomadas de decisão e, 

para apresentar aos stakeholders a situação econômica e social daquela 

determinada empresa. Com o decorrer dos anos, Tinoco (2001 p.43), destaca que 

o Balanço Social ampliou seu escopo de informações, compreendendo em: 

• Balanço social em sentido restrito (balanço das pessoas); 

• Demonstração do valor adicionado; 

• Balanço ecológico; 

• Responsabilidade Social da empresa. 

No Brasil, o Balanço Social pode adquirir diversas formatações, o ideal seria 

uma formatação única, ou seja, uma padronização para realizar comparações e 

determinar índices para análises entre empresas. Barbieri (2013) destaca que, o 

IBASE, estimula o uso de seu modelo padronizado conferindo à empresa que o 

utiliza um Selo Social Ibase/Betinho.  

1.2.2 IBASE 

 No quadro 10 poderemos ver um Modelo de Balanço Social – IBASE. As 

informações contidas no modelo são: 

• Base de cálculo; 

• Indicadores Laborais; 

• Indicadores Sociais; 

• Indicadores do Corpo Funcional; 

• Outras informações relevantes quanto ao exercício da responsabilidade 

social, entre outras. 
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Quadro 10 - Modelo Balanço Social - IBASE 

 

Costa & Marion (2007) ressalta que o modelo do IBASE não contempla 

passivos ambientais e destaca apenas as informações de investimentos realizadas 

pelas empresas, ou seja, apenas os ativos ambientais. 

1.1) Receita Líquida

1.2) Lucro operacional

1.3) Folha de pagamento bruta

2) Indicadores Laboriais Valor(R$)
% Sobre 

1.2

% Sobre 

1.1
Valor(R$)

% Sobre 

1.2

% Sobre 

1.1

2.1) Alimentação

2.2) Encargos sociais compulsórios

2.3) Previdência Privada

2.4) Saúde

2.5) Educação

2.6) Creches/auxílio-creche

2.7) Participação nos lucros e resultados

2.8) Outros benefícios

Total - Indicadores laboriais (2.1 a 2.8)

3) Indicadores Sociais Valor(R$)
% Sobre 

1.2

% Sobre 

1.1
Valor(R$)

% Sobre 

1.2

% Sobre 

1.1

3.1) Tributos (excluídos encargos sociais)

3.2) Contribuições para a 

sociedade/investimentos na cidadania

3.2.1) Educação e cultura

3.2.2) Saúde e Saneamento

3.2.3) Habitação

3.2.4) Esporte e lazer

3.2.5) Creches

3.2.6) Alimentação

3.2.7) Outros

3.3) Investimentos em meio ambiente

3.3.1) Relacionados com a operação da 

empresa

3.3.2) Em programas/projetos externos

Total - Indicadores Sociais (3.1 a 3.3)

4) Indicadores do Corpo Funcional Total Total

4.1) N° de empregados ao final do período

4.2) N° de admissões durante o período

4.3) N° de mulheres que trabalham na 

empresa

4.4) Percentual de cargos de chefia 

ocupados por mulheres

4.5) N° de empregados portadores de 

deficiência

5. Outras Informações relevantes quanto ao exercício da responsabilidade social

Fonte: Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas  (2016)

Modelo Balanço Social - IBASE

1) Base de Cálculo
2016 2015

Valor (Mil Reais) Valor (Mil Reais)
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No quadro 11 veremos instruções para o preenchimento do Modelo Balanço 

Social IBASE. 

• Receita Líquida; 

• Folha de Pagamento; 

• Alimentação; 

• Previdência Privada; 

• Saúde; 

• Educação; 

• Creches/auxílio creche; 

• Participação nos Lucros e Resultados; 

• Outros benefícios; 

• Tributos; 

• Contribuições para a sociedade; 

• Relacionados com a operação da empresa; 

• Programas/projetos externos; 

• Outras informações. 

Observaremos com mais detalhe as informações citadas acima. 
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Quadro 11 – Instruções Modelo Balanço Social IBASE 

 

1.2.3 RAIS 

Costa & Marion (2007) destaca que a RAIS é obrigatória para todas as 

empresas desde a década de 1970 e, nela são abordadas questões sociais e de 

recursos humanos. 

1.2.4 Modelos e Diretrizes de relatórios ambientais  

Barbieri (2013) menciona que devido a possibilidade de divulgações virtuais 

dos relatórios ambientais, estes precisam adotar uma linguagem simples, sem 

Indicadores

1.1) Receita Líquida

1.3) Folha de pagamento bruta

2.1) Alimentação

2.3) Previdência Privada

2.4) Saúde

2.5) Educação

2.6) Creches/auxílio-creche

2.7) Participação nos lucros e resultados

2.8) Outros benefícios

3.1) Tributos (excluídos encargos sociais)

3.2) Contribuições para a

sociedade/investimentos na cidadania

3.3.1) Relacionados com a operação da

empresa

3.3.2) Em programas/projetos externos

5) Outras Informações

Impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais.

Inestimentos na comunidade (não incluir gastos com empregados).

Despoluição, gastos com a introdução de métodos não poluentes e

outros gastos que visem à maior qualidade ambiental na operação da

empresa.

Despoluição, conservação de recursos ambientais, campanhas

ambientais e outros.

Espaço disponível para que a empresa agregue outras informações

que considere reveladoras de sua ação social.

Fonte: Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas  (2016)

Seguros (parcela paga pela empresa), empréstimo (só o custo),

gastos com atividades recreatiavas, transportes, moradia e outros

benefícios oferecidos aos empregados.

Instruções para o Preenchimento

Itens Incluídos

Receita bruta excluída dos impostos e contribuições, devoluções,

abatimentos e descontos comerciais.

Valor total da folha de pagamento 

Restaurante, tíquete-refeição, lanches, cestas básicas e outros gastos

com a alimentação dos empregados

Planos especiais de aposentadoria, fundações previdênciárias,

complementações de benefícios aos aposentados e seus dependentes

Plano de saúde, assistência médica, programas de medicina

preventiva, programas de qualidade de vida e outros gastos com

saúde, inclusive dos aposentados.

Treinamentos, programas de estágios (excluídos salários), reembolso

de educação, bolsas, assinaturas de revistas, gastos com biblioteca

(excluído pessoal) e outros gastos com educação e treinamento de

funcionários.

Creche no local ou auxílio-creche aos funcionários.

Participações que não caracterizem complemento de salários.
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muitas terminologias científicas e técnicas, pois, um dos principais usuários é a 

sociedade em geral.  

Um dos modelos mais antigos do mundo é o Public Environmental Reporting 

Iniciative (Peri), que foi criado no início da década de 1990. Outro relatório é o Ceres 

criado no final da década de 1980, e um dos mais importantes e influentes é o GRI, 

destaca (BARBIERI, 2013).  

A Global Reporting Iniciative (GRI), tem por objetivo a prática de medir o 

desempenho das empresas em termos ambientais, sociais, econômicos e divulgar 

os resultados como forma de prestação de contas à sociedade. Outro fator 

importante, é a transparência das informações equilibradas sobre temas e 

indicadores essenciais, para mostrar os impactos e possibilitar as tomadas de 

decisões. As diretrizes da GRI mostram indicadores de sustentabilidade econômica, 

ambiental e social. 

Barbieri (2013), defende que os relatórios ambientais devem ser atos 

voluntários. A empresa deve mostrar à sociedade um relatório ambiental como 

forma de diferenciação. Mas, em termos de evidenciação das informações 

contábeis ambientais seria um pouco complexo para determinar índices para 

análise.  

Veremos no quadro 12, os indicadores sintéticos de desempenho. Estes 

estão divididos em três grupos: Ambientais, Econômicos e Sociais. Cada grupo 

possui itens próprios para a medição de desempenho. 
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Quadro 12 - Indicadores Sintéticos de Desempenho 

 

1.2.5 Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental 

Costa & Marion (2007) destaca que as Normas Brasileiras de Contabilidade 

NBC T15 – criada pela Resolução CRC 1.003 de 19 de agosto de 2004 a 

obrigatoriedade da Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental 

a partir de 1º de janeiro de 2006. Para apresentar as informações contábeis e não 

contábeis, esta demonstração é apenas uma evolução do Balanço Social. Costa & 

Marion (2007) ainda destaca que a principal diferença é a inclusão dos passivos 

ambientais, ou seja, multas e indenizações de caráter ambiental, assim como todos 

os passivos e contingências ambientais, desta forma ativos e passivos são 

evidenciados.  

1.2.6 DVA (Demonstração do Valor Adicionado)  

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) busca analisar se as empresas 

captam, do meio onde estão inseridas, os recursos necessários ao desenvolvimento 

de suas atividades. Estes recursos são os mais variados possíveis, como: recursos 

financeiros (acionistas ou de terceiros); insumos e serviços adquiridos de seus 

fornecedores, mão-de-obra necessária à operacionalização de suas atividades; 

serviços de utilidade pública (água, energia elétrica, serviços de saneamento, de 

urbanização etc.). 

A Demonstração do Valor Adicionado evidencia os benefícios 

proporcionados em prol da comunidade como um todo. Informa quanto a empresa 

adicionou no período, os recursos adquiridos de terceiros e, como distribuiu esse 

Ambientais Econômicos Sociais

Energia Clientes Práticas laborais

Matérias-primas Fornecedores Direitos humanos

Água Empregados Sociedade 

Emissões, efluentes e resíduos Provedores de capital Produção responsável

Biodiversidade Setor público

Fornecedores Externalidades (impactos sociais e ambientais)

Produtos e serviços

Transporte

Conformidade

Fonte: Barbieri (2013)

Indicadores Sintéticos de Desempenho
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valor adicionado entre a remuneração do uso de capital de terceiros (juros, aluguéis, 

remuneração da mão-de-obra, impostos pagos ao governo e remuneração do 

capital próprio). 

De Luca (1996, p. 65), ressalta que a Demonstração do Valor Adicionado, 

possui um grande diferencial, pois trata-se de uma visão diferente em termos de 

demonstrações contábeis. Em geral, as tradicionais demonstrações contábeis estão 

preocupadas em evidenciar para os investidores qual o lucro da empresa e como 

ele foi calculado. A Demonstração do Valor Adicionado, evidencia o lucro dos 

investidores e a riqueza criada pela empresa.  

O objetivo desta demonstração é informar o montante de geração de riqueza 

por empresa, à aplicação dos recursos gerados e a consolidação de todas as 

demonstrações de valor adicionado, que pode resultar no produto interno bruto, 

desde que bem elaboradas e segundo critérios homogêneos. Obviamente, isto 

somente seria possível mediante a Demonstração do Valor Adicionado de todos os 

agentes econômicos (empresas de fins lucrativos, não lucrativos, governamentais 

e os profissionais autônomos). 

1.2.7 O Balanço Ambiental  

Tinoco (2001), destaca que o Balanço Ambiental, possui origem no Balanço 

Social, da qual destaca:  

a) Os reportes entre dados físicos e monetários podem acumular, aos 

menos parcialmente, as insuficiências em matéria de avaliação; 

b) A colocação em paralelo dos dois sistemas de dados, permite evidenciar 

os custos específicos, que representam os investimentos antipoluição, 

segundo os setores. 

1.2.8 Relatório de Sustentabilidade  

O Relatório de Sustentabilidade tem por objetivo apresentar as informações 

sociais, ambientais, metas e objetivos da organização, entre outros, como:  

• Projeto sociais voltados para a comunidade; 

• Projetos de capacitação profissional; 
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• Balanço Social; 

• Indicadores de Sustentabilidade e Financeiro;  

• O ciclo de produção; 

• Os meios utilizados para preservar o meio ambiente; 

• Projetos futuros; 

• A localização das filiais; 

• Missão; 

• Visão; 

•  Valores e;  

• Marketing Verde. 

No quadro 13 observaremos como o relatório deve ser estruturado, qual a 

recomendação para a evidenciação das informações ambientais, no conjunto das 

demonstrações contábeis. Vejamos: 
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Quadro 13 - Estrutura para um Relatório 

                               

Item de conjunto das 

demonstrações contábeis
Evidenciação ambiental recomendada

•  Compromisso com a melhoria contínua;

• Melhorias significativas nos últimos exercícios.

•Dados de desempenho segmentado;

• Melhorias nas áreas-chave nos últimos exercícios.

•    Abrangência das informações;

•   Demonstração da política ambiental;             

•   Extensão de conformidade mundial;

•  Questões relevantes;                                    

•Responsabilidade organizacional;       

• Descrição do sistema de gerenciamento e padrões

internacionais, por exemplo, ICC, ISO, EMAS;                                                                         

• Dados de desempenho por segmento: consumo de

material, energia, emissões de efluentes e destino dos

resíduos;                      

•   Dados específicos do setor, inclusive indicadores de

desempenho;

•  Dados financeiros de natureza (energia, resíduos,

recuperação, pessoal utilizado, penalidades,

investimentos etc.);                                                       

•  Estimativa das economias e benefícios dos

investimentos, em termos financeiros;                   

•Referências cruzadas com outros relatórios e;         

•Relatório de auditoria independente.

•Questões relevantes de curto e médio prazo e plano 

para tratar tais questões;

•Progresso nas mudanças de tratamento requeridas por 

lei;

•Níveis anual e projetado de gastos; 

•Pendências legais.                                                               

Relatório da diretoria •Demonstração da política.

•Estimativa de provisões e contingências;

•  Políticas de:

a)    classificação como ativos;

b)    reconhecimento da perda de potencial de serviços 

(impaiment);

c)    recuperação de fases contaminadas;

d)    depreciação.                 

•Gastos excepcionais (recuperação, perda de potencial 

de serviços dos ativos etc.);

•  Outros gastos e benefícios ambientais.

•  Provisões;

•  Gastos classificados como ativos;

•Expectativas de recuperações de gastos.

Notas Explicativas Explicações sobre os passivos contingentes.

Outros
• Dados ambientais podem ser alocados, também, nas 

demonstrações contábeis resumidas.

Fonte: Tinoco (2011) 

Demonstração do resultado do 

exercício

Balanço Patrimonial

Estrutura para um Relatório

Relatótio ambiental

Relatórios financeiros e operacionais

Evidenciação de políticas

Relatório por segmento de negócios 

Relatório do presidente
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1.2.9 Relato Integrado 

O Relato Integrado é uma iniciativa do International Integraded Reporting 

Council (IIRC), que nasceu através da necessidade de investidores, empresas, 

profissionais do setor contábil, entre outros. (Carvalho e Kassai, 2014 citado por 

Vasconcelos, Sabes & Robles Júnior 2015). Para Peixoto e Martins (2015), o Relato 

Integrado é uma abordagem ampla que irá permitir a compreensão do real 

desempenho da organização e mensurar o valor financeiro e não financeiro, fornece 

uma análise dos impactos e ligações de oportunidades relevantes, riscos e 

desempenho em toda a organização.  

Peixoto e Martins (2015), cita IIRC, que o Relato Integrado visa catalisar a 

mais eficiente abordagem de comunicação corporativa. Também cita através da 

KPMG (2012) que o Relato Integrado combina informações financeiras e não 

financeiras, considerando a perspectiva de um futuro, para melhor compreender o 

valor do negócio, que possa afetar os stakeholders. 

Vasconcelos, Sabes & Robles Júnior (2015), destaca que o Relato Integrado 

se originou a partir da crise financeira global, surgindo novos modelos e sistemas, 

para atender os riscos que não podiam ser analisados. Destaca ainda que existe a 

missão de definir uma estrutura globalmente aceita de contabilidade para a 

sustentabilidade.  

Para Zaro (2015) citado por Vasconcelos, Sabes & Robles Júnior (2015), o 

Relato Integrado é: 

“O processo de divulgação concisa e clara da forma como os 

negócios usam ou afetam os capitais financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social e de relacionamento. ” 

Em um estudo realizado, Carvalho e Kassai (2014), citado por Peixoto & 

Martins (2015) apresentam no quadro 14, os seis capitais abordados. 
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Quadro 14 - Tipos de Capitais do Relato Integrado 

 

Segundo a ANEFAC (2014) citado por Peixoto & Martins (2015), afirma que 

o Relato Integrado visa se tornar o novo padrão global para a comunicação 

corporativa, mas considerando as leis nacionais envolvidas, a implantação vai variar 

em função da peculiaridade de cada país. 

Carvalho & Kassai (2014), lembra que o Relato Integrado não é apenas uma 

junção de relatórios contábeis com os de sustentabilidade, este na realidade é um 

processo de harmonização e convergência dos sistemas de gestão organizacional 

e do processo de comunicação corporativa.  

Ian Ball, CEO da Federação Internacional de Contadores citado por Carvalho 

& Kassai (2014), nos explica que: a meta do IIRC não é aumentar a carga de 

relatórios das companhias e outras entidades. Ao invés disso, a meta é ajudá-las, 

inclusive seus acionistas, a tomarem decisões melhores em relação à alocação de 

recursos. Todos nós temos interesse em uma sociedade sustentável. Embora um 

relato integrado, sozinho, não possa garantir a sustentabilidade, ele é um 

mecanismo poderoso para nos ajudar a tomar decisões melhores sobre os recursos 

que consumimos e a vida que vivemos. 

Portanto, o Relato Integrado é um processo de convergência e padronização 

das informações financeiras e não financeiras que ajudarão nas tomadas de 

decisões, por isso é de grande relevância para os estudos nos dias atuais.  

Capital Descrição

Capital Financeiro Conjunto de ativos disponíveis

Capital Manufaturado Bens Tangíveis

Capital Intelectual Base de conhecimento  em posse da organização

Capital Humano Competências, experiências e motivações dos profissionais

Capital Social Relações com usuários internos e extenos e reputação da empresa

Capital Natural Recursos da natureza de posse da organização

Fonte: Carvalho e Kassai (2014), adaptado Peixoto & Martins (2015)

Capitais
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Segundo Salomon (2012) há níveis de integração nos relatórios pelas 

empresas do Reino Unido, numa base voluntária, estimulados pelo 

desenvolvimento da Contabilização da Sustentabilidade em 2007.  

A África do Sul tem sido reconhecida como uma pioneira na promoção da 

reforma da governança corporativa, com o primeiro Relatório King (1994) 

anunciando uma nova partida em responsabilidade das partes interessadas. Com o 

resultado de: desafios políticos, sociais e ambientais. Em 2010 a Johannesburg 

Stock Exchang se tornou a primeira bolsa do mundo a exigir que as empresas 

listadas emitissem relatos integrados adequados com a IFRS (KING III). As 450 

empresas listadas na JSE são obrigadas a cumprir com King III e, como resultado, 

tem que emitir relato integrado para exercícios a partir de 2010, ou fornecer uma 

explicação por que eles não o fizeram (IRC, 2011: 3) 

A África do Sul, com sua economia intensiva de carbono, é atualmente o 12º 

maior emissor de CO2 do mundo (Tesouro Nacional, 2010: 3). A fim de dissociar o 

crescimento econômico das emissões de gases do efeito estufa, será necessário 

realizar alterações significativas às políticas, estratégias do governo, o 

comportamento das empresas e os padrões de consumo público.       

Estas mudanças políticas e institucionais são feitas devido à dificuldade de 

conciliar ambiental e questões de sustentabilidade com as relações conflituosas 

entre a erradicação da pobreza, o desemprego, os baixos níveis da prestação da 

educação e serviço, e ainda garantir o crescimento econômico (CLOETE & ROBB, 

2010). 

O Relato Integrado, é essencial, para comprovar que as organizações são 

socialmente e ambientalmente responsáveis (THE ECONOMIST, 2009). 

Na figura 03 é apresentado os países que aderiram ao Relato Integrado e 

assumiram o compromisso social e ambiental.  
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Figura 03 - Países que Aderiram ao Relato Integrado 

Fonte: The Economist (2009)  

1.3 Contabilidade 

Segundo Costa (2006) a contabilidade é um importante instrumento para 

controlar e tomar decisões. Como ela é uma ciência que registra o patrimônio, 

necessita prestar informações de todos os fatos referentes ao meio ambiente 

(patrimônio: interesse de todos). 

1.3.1 Contabilidade Ambiental 

A contabilidade ambiental, conforme Ribeiro (2005), não é uma nova ciência, 

mas sim, uma segmentação da tradicional já amplamente conhecida. Esse 

entendimento é corroborado por Tinoco & Kraemer (2006); Kraemer (2004), Ferreira 

(2003) e Paiva (2003). No quadro 15 é possível observar os objetivos da 

contabilidade segundo esses autores. Vejamos: 

 

 

 

 



79 
 

Quadro 15 - Objetivos da Contabilidade 

 

O que se percebe na análise de publicação que faz referência às formas e 

aos tipos de divulgação dos eventos de natureza ambiental, é: evidenciação 

voluntária, descomprometida de um padrão consistente, que sustente não só a 

informação em si, mas, também os parâmetros de comparabilidade e identificação 

dos efeitos dessas informações no patrimônio das empresas. 

Para Ribeiro (2010), atualmente a questão ecológica, vem sendo tema de 

discussão de vários ramos do conhecimento. Neste contexto, torna-se importante a 

participação da área contábil, tentando encontrar um melhor meio para evidenciar 

e mensurar os danos ambientais, assim como: os recursos naturais consumidos ou 

mantidos, tendo em vista que esses valores, até então de difícil mensuração, podem 

representar um grande percentual de riqueza ou prejuízo para a empresa 

interferindo diretamente na sua continuidade. 

Segundo Ferreira (2009, p.59) “a contabilidade ambiental não se refere a uma 

nova contabilidade, mas a um conjunto de informações que relatem 

adequadamente, em termos econômicos, as ações de uma entidade que 

modifiquem o seu patrimônio”. Na contabilidade ambiental seus conceitos e 

pesquisas ainda são recentes, seu surgimento veio devido à necessidade de 

preservação do meio ambiente. Busca atender as necessidades de empresas que 

antes se preocupavam com a eficiência dos sistemas produtivos e agora necessitam 

de mecanismos para conciliar crescimento econômico com preservação ambiental. 

As companhias têm o desafio de manter e expandir sua clientela, conservar seu 

capital, captar recursos externos para conseguir investir no seu negócio e, ao 

(i) identificar, mensurar e esclarecer os eventos e as

transações econômicos-financeiros que estejam

relacionados com proteção, preservação e

recuperação ambiental, ocorridos em um

determinado período, visando à evidenciação da

situação patrimonial de uma entidade 

(ii) incorporar à contabilidade financeira tradicional os 

efeitos ambientais, identificando de forma separada

aqueles custos e ingressos relacionados com o

meio ambiente

Fonte: Ribeiro (2005) adaptado pelo autor

(iii) identificação de dados e registro de eventos ambientais, processamento e geração de informações que 

subsidiem o usuário servindo como parâmetro em suas tomadas de decisões.

Objetivos da Contabilidade
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mesmo tempo, serem aceitos pela sociedade na qual estão inseridas, 

demonstrando que sua atividade e seus produtos não causam danos (SOUZA, 

2008). 

A contabilidade é eficaz no processo de comunicação entre a sociedade e as 

empresas, seus relatórios demonstram aos usuários os fatos que alteram a situação 

patrimonial da empresa, as aplicações de investimentos e as destinações de 

recursos, entre outras informações. Ela pode ser entendida como: um instrumento 

de demonstração da agressão ou preservação do meio ambiente pelas entidades. 

Afere o quanto está sendo prejudicado e o que a entidade está fazendo em 

contrapartida para preservação do meio ambiente. 

Conforme a NBC TE – Interação da Entidade com o Meio Ambiente, 

aprovada em 2009 pelo Conselho Federal de Contabilidade, a maneira adequada 

de se reconhecer um ativo ambiental é pelo custo de aquisição ou de construção, 

do qual devem ser deduzidas as respectivas depreciações ou amortizações, como 

por exemplo, os custos com a aquisição de um equipamento de redução de resíduos 

tóxicos, ou, os gastos com reflorestamento. 

Silva (2003, p.81) explica que:  

“à contabilidade ambiental surge não tão somente para atender a 

finalidade exclusivamente particular e única das empresas 

(interesse dos sócios e acionistas em não incorrer em prejuízos), 

mas também a finalidade social demonstrar em termos monetários 

o grau de destruição potencial em contrapartida as ações de 

conservação e preservação do bem maior da humanidade: o meio 

ambiente.” 

Conforme Costa & Marion (2007) a contabilidade ambiental busca mensurar 

qual o seu patrimônio ambiental e com qual eficiência é utilizado, fornecendo 

informações econômicas e financeiras sobre a proteção, preservação e 

recuperação ambiental.  

Bergamini Júnior (1998), destaca que a Contabilidade Ambiental ainda é 

pouco utilizada, devido: 
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• a dificuldade das empresas em veicular informações sobre o impacto de 

suas atividades no meio ambiente; 

•  a inconsistência das informações disponibilizadas;  

• custos ambientais não evidenciados e; 

• a falta de transparência nas informações com relação aos danos 

provocados. 

1.3.2 Ativo Ambiental 

Ribeiro (2010, p.61) cita que os “ativos ambientais são constituídos por 

todos os bens e direitos possuídos pelas empresas, que possuam a capacidade de 

geração de benefício econômico em períodos futuros e que visam a preservação, 

proteção e recuperação ambiental”. 

De acordo com Tinoco e Kramer (2004, P.176), ativos ambientais 

representam: 

a) Os estoques dos insumos; 

b) Peças; 

c) Acessórios utilizados no processo de eliminação e redução dos níveis de 

poluição e de geração de resíduos;  

d) Os investimentos em máquinas; 

e) Equipamentos e instalações adquiridos ou produzidos com intenção de 

amenizar os impactos causados ao meio ambiente;  

f) Os gastos com pesquisas, visando ao desenvolvimento de tecnologias 

modernas, de médio e longo prazo, desde que constituam benefícios ou 

ações que irão refletir nos exercícios seguintes; 

g) bens adquiridos pela empresa destinados à preservação e recuperação 

ambiental. 

Uma empresa, por exemplo, que atua no ramo de papel e celulose, terá a 

composição do seu ativo diferente quando comparado a uma empresa que atua 

no ramo de beneficiamento de produtos agrícolas. Na composição desse ativo, 

de acordo com Tinoco e Kramer (2004), devem estar todos os bens utilizados no 

processo de controle, preservação e recuperação do meio ambiente. 
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Ribeiro (2005, p.61) citado por Costa & Marion (2007) apresenta uma definição de 

ativos ambientais como:  

“todos os bens e direitos possuídos pelas empresas, que tenham 

capacidade de geração de benefício econômico em períodos futuros 

e que visem à preservação, proteção e recuperação ambiental.” 

Costa (2006) entende que uma das maiores dificuldades no entendimento de 

contabilidade ambiental, seja devido à classificação de um item em operacional ou 

ambiental. Neste aspecto, pode-se entender que operacional sempre estará 

relacionado as atividades básicas da empresa e, já no caso da ambiental está ligado 

a prevenção e diminuição dos impactos ambientais. 

Ribeiro, Gonçalves e Lima (2002, p.9) citado por Costa & Marion (2007), 

apresenta um exemplo que diferencia uma aquisição operacional de uma ambiental:  

[...] uma aquisição que tenha um fim especifico de tratar resíduos 

poluentes é de natureza ambiental. Porém, outra aquisição que vá 

ser utilizada diretamente no processo operacional, reduzindo ou 

eliminando a poluição, é operacional, porque há obrigação da 

produção limpa. 

Para Bergamini Júnior (1998), o ativo é um recurso controlado por uma 

empresa que surge de eventos passados e que são esperados benefícios futuros, 

auxiliando na eficiência de redução ou prevenção de provável contaminação 

ambiental resultante de futuras operações ou na conservação do meio ambiente.  

De acordo com Ribeiro (2010, p. 69-70), um dos ativos intangíveis de 

especial importância, é o goodwill não adquirido, porém, ainda não é consagrado 

pelos registros contábeis. O goodwill é “a diferença entre o valor atual da empresa 

como um todo, em termos de capacidade de geração de lucros futuros, e o valor 

econômico dos seus ativos." Ele retrata o potencial econômico não registrado pela 

contabilidade, mas, que seria incluído no preço em uma negociação de venda. O 

goodwill poderá́ se formar, a partir da expectativa de lucros acima do que seria 

normal, em decorrência de reputação entre clientes, fornecedores, empregados, 

comunidade, localização, know-how ou outros fatores. Como os tangíveis, este bem 



83 
 

pode ter seu valor econômico alterado em razão do comportamento organizacional, 

no que se refere ao meio ambiente, ou pela ação deste sobre ela. 

1.3.2.1 Ativos Biológicos 

Sob a perspectiva contábil, as florestas plantadas são consideradas ativos 

biológicos, uma vez que seu processo de desenvolvimento é natural e geram 

produtos agrícolas, dando origem a receita operacional das empresas deste setor. 

Logo, estão sujeitas ao Pronunciamento Técnico 29 – Ativos Biológicos e Produtos 

Agrícolas, doravante CPC 29, cuja vigência iniciou-se em 2010. O CPC 29 

estabelece que os ativos biológicos e produtos agrícolas devem ser avaliados pelo 

seu valor justo. A aplicação exigida do CPC 29 pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) são para as empresas abertas, que possuem ativos biológicos e 

produtos agrícolas. 

Na tabela 05 é demonstrado em percentuais (%), o crescimento da produção 

brasileira de celulose e de papel, o quanto as exportações aumentaram e qual foi o 

consumo interno em 2013, segundo a Associação Brasileira de Celulose e Papel 

(2014), vejamos: 

Tabela 05 - Crescimento de Produção entre 2012 a 2013 

 

Segundo Garcia et al (2016), uma das mudanças advindas do novo 

pronunciamento (CPC 29, 2009), é a exigência de se reconhecer a cada balanço os 

impactos nos resultados decorrentes das variações no valor justo. Com a adoção 

do CPC 29, as empresas são obrigadas a reconhecer variações (positivas e 

negativas), nos valores de seus estoques de ativos biológicos e, registrar os 

resultados, independente da realização de receitas.   

Período entre 2012 e 2013 %

Crescimento da produção brasileira de celulose 7,3

Crescimento da produção brasileira de papel 1,6

Exportações do setor aumentaram 7,5

Consumo interno 2013, segundo a Associação 

Brasileira de Celulose e Papel (2014)
2,9

Fonte: Associação Brasileira de Celulose e Papel (2014)
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A adoção de normas internacionais para reconhecimento, mensuração e 

divulgação de informações contábeis vai ao encontro da necessidade de 

atualização. A criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aponta para 

esse caminho, o objetivo é a emissão de pronunciamentos em convergência com 

os padrões internacionais (IAS e IFRS). A escolha de analisar a aderência ao CPC 

29 está baseada na relevância desta norma para o Brasil, em vista da presença do 

vasto contingente de empresas atuantes no setor agrícola e que, portanto, possuem 

ativos biológicos (SOUZA et al., 2013). Carvalho et al. (2013) relatam que o Brasil é 

um dos países mais afetados pela IAS 41, o que justifica a ampliação de estudos 

sobre o atendimento do pronunciamento contábil a respeito dos ativos biológicos e 

da produção agrícola. As empresas brasileiras antes de adotarem as normas 

internacionais, utilizavam para os usuários externos em geral o USGAAP (United 

States Generaly Accepted Accounting Principles – Princípios Contábeis Geralmente 

Aceitos nos Estados Unidos). O Brasil, em linha com o processo de convergência 

dos financial reports, estabeleceu normas e etapas para o alinhamento das práticas 

de contabilidade locais às normas internacionais.  Somente a partir de 2010, que os 

padrões foram adotados pelas empresas. (SANTOS, 2011).    

De acordo com Santos e Calixto (2010) a aplicação do IFRS será uma grande 

transformação na contabilidade. 

De acordo com IAS 41 uma entidade deve reconhecer um ativo biológico 

quando: 

• controlado como resultado de um evento passado; 

• ter benefícios econômicos e;  

• valor justo ou custo do ativo puder ser mensurado de forma confiável.  

1.3.2.2 Atendimento das Normas Contábeis Relativas aos Ativos Biológicos 

Desde 2003, ano em que se iniciou a vigência da IAS 41, foram identificadas 

no cenário internacional, pesquisas sobre a adoção desta norma contábil. Desde 

então, aconteceram diversos tipos de estudo e pesquisas em diferentes países. No 

quadro 16 pode-se verificar, os estudos e pesquisas realizadas. 
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Quadro 16 - Estudos e Pesquisas Realizadas sobre Ativos Biológicos 

 

Aryanto (2011) citado por Garcia et al (2016), relata que a norma 

internacional sobre elementos biológicos, embora seja, aplicada a todas as 

empresas que possuem estes ativos, não atende todo e qualquer tipo de produto 

agrícola em vista das características específicas que possuem. Em virtude destas 

dificuldades, a divulgação de informações é prejudicada e não pode ser efetuada 

com completude e transparência. 

Em Portugal, Asevedo (2011) citado por Garcia et al (2016), pesquisou sobre 

as influências de fatores na aplicação da IAS 41 em empresas viticultoras. O 

principal fator que determina a adoção das normas contábeis sobre ativos biológicos 

relaciona-se com o uso da informação e com a imagem que a empresa passa ao 

mercado. 

            O enfoque sobre a evidenciação dos critérios de avaliação e mensuração 

dos ativos biológicos foi encontrado apenas entre pesquisas brasileiras. Rech e 

Oliveira (2011) constata que as empresas brasileiras e as com sede em outros 

 Grécia
 Athanasios, Stergios e Laskaridou (2010) avaliaram a magnitude 

da informação contábil agrícola

Portugal

foram desenvolvidas investigações sobre a contabilização dos 

ativos biológicos (CORDEIRO, 2010) e sobre reconhecimento e 

mensuração dos ativos biológicos e produtos agrícolas (PIRES; 

RODRIGUES, 2008). 

 Uruguai

foi realizado um estudo sobre a valorização dos ativos biológicos 

por meio do desenvolvimento natural e dos preços de mercado 

(HELGUERA; LANFRANCO; MAJÓ, 2005)

Austrália 

 estudo sobre a influência da adesão à IAS 41 (HERBOHN, 2006). 

O uso do valor justo aplicado aos ativos biológicos foi pesquisado 

na Letônia (ROZENTALE; ORE, 2013)

 Espanha ARGILES; BLADÓN; MONLLAU, 2009

República Tcheca DVORAKOVA, 2006

Estudos e Pesquisas Realizadas

Fonte: Garcia et al (2016) adaptado pelo autor
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países, atendem a poucos critérios de divulgação requeridos pelo CPC 29, apesar 

de divulgarem mais informações, não cumprem todas as regras de divulgação. 

1.3.2.3 Evidenciação em Empresas Abertas e Fechadas  

Uma vez que todos os pronunciamentos, orientações e interpretações 

emitidas pelo CPC estão aprovados pelo CFC e pela CVM, todas as empresas, 

independentemente de sua estrutura societária, devem atender essas normas. 

Paulo, Antunes e Formigoni (2008), realizaram um estudo sobre o 

conservadorismo nas demonstrações contábeis. Verificaram que as empresas 

fechadas são mais conservadoras no reconhecimento de perdas em comparação 

às empresas abertas. 

Nesse contexto, encontram-se empresas brasileiras do setor de celulose e 

papel que são constituídas tanto como abertas quanto como fechadas, segundo a 

Revista Exame Melhores e Maiores (2013). 

1.3.2.4 A Mensuração a Valor Justo 

Um dos preceitos preconizados pelas normas internacionais de 

contabilidade, é a: adoção do valor justo para a mensuração de diversos itens de 

balanço, tais como derivativos e ativos biológicos. 

Desde 2010 o Brasil caminha para a adoção do valor justo, para diversos 

itens do balanço, inclusive os ativos biológicos, devido ao processo de 

harmonização. 

De acordo com alguns escritores: Iudícibus e Martins (2007), Lustosa (2010), 

Assato e Peters (2010), Rech e Cunha (2011), Iudícibus e Martins (2007, p. 16), ao 

tratar especificamente de ativos biológicos, detalham que a IAS 41: 

“[...] ousou, no sentido de sedimentar o valor justo como principal 

critério para mensuração dos ativos biológicos, estabelecendo o 

preço de mercado como referência para a contabilização desses 

ativos. ” 

De acordo com IAS 41 um ativo biológico deve ser mensurado: 
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• No reconhecimento inicial e no final de cada período de relatório pelo seu 

valor justo, menos os custos estimados no ponto de venda, exceto no 

caso do valor justo não puder ser mensurado de forma confiável; 

• As variações no valor justo, menos os custos estimados no ponto de 

venda, devem ser reconhecidos imediatamente no resultado do período. 

Quando o valor justo puder ser mensurado com confiança, este deve 

começar a ser mensurado pelo valor justo, menos os custos estimados no ponto de 

venda. A determinação do valor justo pode ser facilitada pelo agrupamento de ativos 

biológicos de acordo com atributos significantes, como idade ou qualidade. 

O produto agrícola no ponto de colheita deve ser sempre mensurado pelo 

valor justo, menos os custos estimados de venda, não podendo mais se utilizar o 

custo. Essa mensuração é o custo inicial do produto agrícola após a colheita que é 

tratada como estoque e regida pela IAS 2- Estoques. 

1.3.2.5 Ativo Biológico e Produto Agrícola  

Embora os normativos emitidos pelo CPC não possuírem poder coercitivo, 

ao referendar o CPC 29 (2009) e baixar a Deliberação 596 (2009), a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) tornou obrigatório para as companhias abertas e 

empresas de grande porte, a aplicação do pronunciamento, a partir do exercício 

encerrado em 2010, sendo necessária inclusive para fins de comparação a revisão 

dos dados de 2009. 

A emissão do IAS 41 e sua adaptação pelo CPC, trouxe o preenchimento de 

uma lacuna existente, com relação às regras de mensuração e avaliação de ativos 

biológicos. 

De acordo com a definição descrita pelo CPC 29 (2015), ativos biológicos 

são: animais ou plantas vivas. É considerado, para fins de contabilização, de um 

ativo biológico, desde o nascimento ou plantio até o ponto de abate ou colheita, de 

um determinado animal ou planta. O item passa a ser classificado como produto 

agrícola, a partir de seu abate ou colheita, e assim é considerado até que seja 
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transformado ou beneficiado. Para maiores esclarecimentos, o CPC 29 (2015) 

apresenta o quadro 17.   

Quadro 17 - Exemplos de Ativo Biológico - CPC 29 

 

Com a obrigatoriedade do CPC 29 (2009), as empresas que possuem ativos 

biológicos, passam a registrar as variações provenientes dos ajustes dos preços de 

mercado desses ativos no momento da apuração de resultados – procedimento 

diverso adotado por algumas entidades, que utilizavam o custo de formação para 

registro do valor dos seus estoques de ativos biológicos. Rech et al (2010) acreditam 

que a aplicação do valor justo, permitirá a demonstração da variação patrimonial 

verdadeira ocorrida em uma empresa que possua ativos biológicos. 

A mensuração do valor justo por cada empresa se encontra destacada no 

quadro 18:  

 

 

 

 

 

Ativos biológicos Produto agrícola 
Produtos resultantes do 

processamento após a colheita 

Carneiros  Lã  Fio, tapete  

Árvores  de  uma  plantação  Madeira  Madeira serrada, celulose  

Plantas  
Algodão Cana 

colhida Café  

Fio de algodão, roupa Açúcar, álcool

Café limpo em grão, moído, torrado  

Gado de leite  Leite  Queijo  

Porcos  Carcaça  Salsicha, presunto  

Arbustos  Folhas  Chá, tabaco  

Videiras  Uva  Vinho  

Árvores frutíferas  Fruta colhida  Fruta processada  

Fonte: Comitê de Pronunciamento Contábeis  29 (2015) 
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Quadro 18 - Mensuração do Valor Justo dos Ativos Biológicos 

 

1.3.2.6 Fibria Celulose S.A 

A Fibria é a empresa resultante da união entre a Aracruz Celulose e a 

Votorantim Celulose e Papel, e atua no mercado de papel e celulose. Os ativos 

biológicos da empresa são seus estoques de florestas em formação. Antes da 

adoção do pronunciamento, esses ativos eram registrados pelos custos históricos 

de formação. No quadro 19, veremos alguns dados apresentados com os efeitos 

das atualizações do CPC 29, sobre os valores de 2009 no 1° trimestre de 2010. 

Quadro 19 - Comparativo Antes e Depois do CPC 29 - Fibria Celulose S.A 

 

1.3.2.7 Klabin 

A Klabin é uma empresa do setor de papel e celulose que atua com o 

fornecimento de madeira, papéis de embalagem, sacos de papel e caixas de 

papelão ondulado. Seus ativos biológicos são as florestas de eucaliptos e pinos, 

Razão Social Mensuração do Valor Justo 

Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio 

Biocombustível e Óleos Vegetais 
Fluxo de Caixa Descontado (a taxa de desconto não foi informada) 

BRF Brasil Foods Fluxo de Caixa Descontado (WACC) 

Duratex Mercado Ativo 

Fibria Celulose Mercado Ativo 

JBS 

Culturas Temporários (Milho, Soja, Capim): Custo de Formação    

Franco, Porco, Cordeiro: Custo de Formação                                  

Gado Bovino: Mercado Ativo                                           

Klabin Fluxo de Caixa Descontado (WACC) 

Marfrig Alimentos 
Bovinos: Mercado Ativo                                                                         

Aves e Suínos: Custo de Formação  

Fonte: Garcia et al (2016) 

Exercício anterior

a adoção do CPC 29 ocasionou uma receita de R$ 552 mil, que para efeitos

de comparação, foi lançada demonstração do resultado do exercício

atualizada à luz dos novos pronunciamentos. 

Representatividade
os ativos biológicos da empresa montavam R$ 3.754 milhões, o que equivale

a 12,2 % dos ativos totais da companhia no 1° trimestre de 2010. Essa

relação passou para 8,15% em dezembro de 2010.

Fonte: Elaborado pelo autor

Para permitir a comparabilidade, as demonstrações apresentadas no 1° trimestre 2010, 

foi apresentado os efeitos das atualizações do CPC 29 sobre os valores de 2009.
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destinadas para embalagens, sacos de papel, caixas, chapas de papelão ondulado, 

além de venda para terceiros, quando exauridos (KLABIN, 2010).  

Sua participação no Ibovespa corresponde a 0,514% e a relação entre ativos 

biológicos e ativos totais em dezembro de 2010 é 12,20%. 

1.3.3 Passivo Ambiental 

Segundo Kraemer (2009, p. 24) “um passivo ambiental origina-se quando 

uma entidade, em decorrência de suas operações fica sujeita a obrigações legais 

ou reparatórias, em função do uso do meio ambiente (água, solo, ar) ou da geração 

de resíduos tóxicos”. Os passivos ambientais, conforme Ribeiro (1992) ficaram 

amplamente conhecidos pela sua conotação mais negativa, ou seja, as empresas 

que os possuem agrediram significativamente o meio ambiente e, dessa forma tem 

que pagar vultuosas quantias a título de indenização a terceiros e multas, para a 

recuperação de áreas danificadas. 

O Passivo Ambiental pode ser considerado um dispêndio financeiro de 

reparação devido a degradação ao meio ambiente. Neste aspecto Rocca (2013 

p.250), define passivo ambiental como: o valor monetário necessário para custear 

a reparação do acúmulo de danos ambientais causados por um empreendimento 

ao longo de sua operação, isto ocorreu principalmente pelo desenvolvimento 

industrial, num momento que a gestão ambiental não era praticada, o meio ambiente 

e os recursos econômicos eram vistos de maneira completamente dissociadas. A 

área contaminada tem implicações ambientais, econômicas, jurídicas e de saúde 

pública.  

Ribeiro (2005, p.75-76) citado por Costa & Marion (2007), conceitua passivo 

ambiental referindo-se:  

“aos benefícios econômicos ou aos resultados que serão 

classificados em razão da necessidade de preservar, proteger e 

recuperar o meio ambiente, de modo a permitir a compatibilidade 

entre este e o desenvolvimento econômico, ou em decorrência de 

uma conduta inadequada em relação a essas questões.” 
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Neste caso, em que haja, situações que ocorreram multas ou indenizações, 

deverão ser registradas dentro do passivo ambiental. Muitas vezes, as empresas 

iniciam programas de preservação ambiental como forma de reduzir está má 

impressão junto à sociedade. 

Bertoli & Ribeiro (2006), destaca que, as empresas devem assumir as 

responsabilidades pelas consequências de suas atividades operacionais, como: o 

depósito de seus resíduos no meio ambiente. Uma das medidas para redução 

destes passivos é: a aplicação de multas por infrações; obrigatoriedade de 

recuperação, restauração de áreas degradadas e interdição governamental das 

atividades (em casos de infrações abusivas ou reincidentes).  

Ribeiro e Lisboa (1999) citado por Bertoli & Ribeiro (2006), menciona que as 

obrigações devem ser reconhecidas a partir do momento em que são verificadas, 

mesmo que ainda não haja uma cobrança formal ou legal. Quando não for possível 

mensuração, estes deverão ser apresentados através de notas explicativas. 

Para Ribeiro e Lisboa (2000 p. 179) citado por Tinoco & Kraemer os passivos 

ambientais, podem ter como origem, qualquer evento ou transação, que reflita a 

interação da empresa com o meio ecológico, cujo sacrifício de recursos econômicos 

se dará no futuro, como: 

• Aquisição de ativos para contenção dos impactos ambientais (chaminés, 

depuradores de água química, etc.); 

• Aquisição de insumos que serão inseridos no processo operacional para 

que este não produza resíduos tóxicos; 

• Despesas de manutenção e operação de departamento de 

gerenciamento ambiental, inclusive mão de obra; 

• Gastos para recuperação e tratamento de áreas contaminadas 

(máquinas, equipamentos, mão de obra, insumos em geral, etc.)  

• Pagamentos de multas por infrações ambientais; 
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• Gastos para compensar danos irreversíveis, inclusive os relacionados à 

tentativa de reduzir o desgaste da imagem da empresa perante a opinião 

pública, etc.  

Ribeiro & Lisboa (2000) relata a importância de observar as questões de 

passivos ambientais em casos de fusão, cisão, incorporação, venda e privatização. 

Menciona que a evidenciação do passivo ambiental passará a ser exigida com maior 

frequência. Com efeito, os processos de cisão, fusão, incorporação, compra e 

venda, inclusive a privatização de empresas estatais (essencialmente aquelas 

consideradas poluidoras em potencial e que são obrigadas por lei a fazer 

investimentos em controle ambiental), podem ser profundamente afetadas por esse 

elemento. Caso tal passivo seja ignorado, pode haver prejuízos para os 

compradores, dado que a nova empresa ou os novos proprietários assumirão, 

juntamente com os direitos da adquirida, todos os seus riscos e responsabilidades 

potenciais. 

No exemplo, citado acima, é necessário recordar que a empresa adquirente 

estará responsável, por todos os danos ambientais causados, inclusive questões 

sociais.  

Ribeiro (2000), cita um exemplo de uma empresa de celulose que obteve 

problemas com passivos ambientais. No quadro 20, observaremos este caso com 

mais detalhes.  
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Quadro 20 - Estudo de Caso Indústria Cataquazes de Papel, Minas Gerais 

 

1.3.4 Receitas Ambientais  

As receitas ambientais decorrem da prestação de serviços especializados 

em gestão ambiental; venda de produtos elaborados de sobras de insumos com o 

processo produtivo; venda de produtos reciclados; receita de aproveitamento de 

gases e calor; redução do consumo de matérias-primas; redução do consumo de 

água; redução do consumo de energia; participação no faturamento total da 

empresa com o reconhecimento de sua responsabilidade com o meio ambiente, 

considerando, também, o ganho de mercado que a empresa adquire no momento 

de reconhecimento da opinião pública sobre sua política preservacionista, dando 

preferência a seus produtos (TINOCO E KRAEMER, 2004). 

Empresas que investem em meio ambiente provocam melhorias em seu 

desempenho econômico, financeiro, ambiental e social, incentivando o incremento 

da produtividade dos recursos utilizados em seu processo produtivo, que 

poupadores de recursos, podem ser por analogia considerados receitas, além de 

contribuírem para a redução de impactos ambientais (TINOCO; KRAEMER, 2004, 

p. 190). 

Costa & Marion (2007) cita o seguinte exemplo: 

Estudo de Caso Indústria Cataquazes de Papel, MIinas Gerais

A Industria Cataguazes de Papel, de Minas Gerais, pertencia inicialmente ao Grupo Matarazzo. Com a

falência desse grupo, os funcionários assumiram o controle da empresa por conta de seus direitos

trabalhistas. Algum tempo de- pois foi repassada para os atuais donos com um deságio de 35%. Estes

adquiriram, juntamente com as instalações da fábrica, um reservatório com milhões de litros de resíduos

tóxicos, provenientes da transformação da madeira em celulose, que continha soda cáustica e o

composto orgânico lignina ou licor preto. Tal reservatório se rompeu, em 2003, e contaminou vários

riachos e rios em Minas Gerais e no Rio de Janeiro — milhares de pessoas ficaram sem agua tratada e

diversos fazendeiros tiveram suas criações e plantações prejudicadas. Ao mesmo tempo que o

fechamento da fábrica era solicitado, surgia um problema social: a situação em que ficariam seus 350

funcionários, além de seus dependentes e do comércio local por eles alimentado. De qualquer modo, a

punição dos atuais proprietários começou com um pedido de prisão. 

   Atualmente, a Cataguazes se dedica somente à reciclagem de papel para embalagem e não mais à

produção de celulose. Hoje, também, sabe-se que o deságio que os atuais donos obtiveram no valor da

negociação não representava nada mais que a transferência da responsabilidade pelo tratamento dos

resíduos tóxicos. Ou seja, o valor que deixaram de pagar aos proprietários anteriores deveria ser aplicado

em tecnologias para eliminar a toxicidade dos resíduos que adquiriram. Portanto, ao Passivo Ambiental,

poderiam ser atribuídos, no mínimo, os 35% de deságio obtidos na negociação da empresa em 1989.

Fonte: Ribeiro (2000) 
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“uma indústria de papel e celulose terá receitas operacionais com a 

venda do seu principal produto (o papel), independentemente de 

como foi produzido, mas, igualmente, poderá obter receitas 

ambientais com trabalhos de reciclagem de papéis, prestação de 

serviços de ordem ambiental como reflorestamento, tratamento de 

áreas contaminadas, entre outros.” 

No quadro 21, observaremos a Demonstração do Resultado do Exercício no 

Modelo Tradicional e de que maneira as informações ambientais são evidenciadas. 

Quadro 21 - Demonstração do Resultado do exercício em Formato Tradicional 

 

1.3.5 Custos e Despesas Ambientais  

Ribeiro (2010), afirma que: consideram-se como despesas ambientais, todos 

os gastos envolvidos com o gerenciamento ambiental, consumidos no período e 

Receita bruta R$

(=) Custos de pordução

Itens usuais

Custos 

• Depreciação de equipamentos antipoluentes

• Insumos antipoluentes

• Mão de obra utilizada no controle do ambiente

(=) Lucro bruto

(-) Despesas operacionais

Itens usuais

Despesas

• Gastos incorridos na área administrativa 

• Taxas ou despesas com regulamentação do ambiente

(=) Resultado operacional

(+/-) Resultado não operacional

Itens usuais

Gastos não operacionais

• Multas por infração à legislação ambiental

• Penalidades por agressões ao meio ecológico

(=) Resultado líquido antes dos impostos 

Fonte: Elaborado pelo autor

Demonstração do Resultado do Exercício em Formato Tradicional
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incorridos na área administrativa. Qualquer empresa necessita dos serviços de um 

departamento de recursos humanos, ou de compras, financeiro, de recepção e 

almoxarifado, e essas áreas desenvolvem atividades inerentes à proteção do meio 

ambiente. 

Tais despesas podem conter gastos relativos a horas de trabalho (e seus 

respectivos encargos sociais) e insumos absorvidos nos processos de: 

• manutenção de programas e políticas ambientais; 

• seleção e recrutamento de pessoal para o gerenciamento e operação do 

controle ambiental; 

• compra de insumos e equipamentos antipoluentes; pagamento das 

compras realizadas para essa área;  

• recepção dos itens ambientais adquiridos;  

• estocagem dos insumos utilizados no controle do meio ambiente;  

• treinamentos específicos para a sua proteção;  

• auditoria ambiental. 

Ribeiro (1992, p.80) citado por Costa & Marion (2007) diz o seguinte: 

“os custos e despesas para preservação, proteção e recuperação 

ambiental, via de regra, não poderão ser associados a um processo 

produtivo único, como, também, dificilmente haverá condições de 

determinar com precisão seu exato período de competência. Porém, 

com os mesmos instrumentos de aproximação que a contabilidade 

utiliza para alocar certos custos entre diversos períodos 

(depreciação, por exemplo), poderia distribuir os custos e despesas 

de natureza ambiental entre os períodos julgados de competência 

de forma segregada. ” 

Ribeiro (1992) cita que os custos ambientais devem compreender todos 

aqueles relacionados, diretamente ou indiretamente, com a proteção do meio 

ambiente e, demonstra como os custos ambientais deveriam ser contabilizados, são 

exemplos:  
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• todas as formas de amortização (depreciação e exaustão) dos valores 

relativos aos ativos de natureza ambiental que pertencem à companhia; 

• aquisição de insumos próprios para controle, redução ou eliminação de 

poluentes; 

• tratamento de resíduos dos produtos; 

• disposição dos resíduos poluentes; 

• recuperação ou restauração de áreas contaminadas;  

• mão de obra utilizada nas atividades de controle, preservação ou 

recuperação do meio ambiente. 

1.3.6 Ganhos e Perdas Ambientais  

Segundo Costa (2006) um ganho ambiental só é percebido quando, a 

empresa ganha alguma causa judicial. Como também, pode estar relacionado com 

os benefícios para o meio ambiente, reduzindo a poluição de resíduos industriais 

líquidos, gasosos e sólidos. 

Ribeiro (2005, p.57) citado por Costa & Marion (2007) apresenta o conceito 

de perda ambiental dizendo que as:  

“perdas refletem os gastos incorridos sem uma contrapartida em 

benefícios. Portanto, perdas ambientais são os gastos que não 

proporcionam benefícios para a empresa. ” 

Segundo Costa (2006) as multas e penalidades são exemplos de perdas 

ambientais. Refletindo prejuízos causados ao meio ambiente e que podem 

comprometer sua existência, como queimadas, vazamentos tóxicos e etc. 

Ribeiro (1992), afirma que elas podem advir, por exemplo, de: gastos que 

não trazem qualquer benefício adicional; multas ou penalidades por inadequação 

das atividades à legislação; restauração de áreas contaminadas (próprias ou de 

terceiros); complemento da estimativa dos custos de recuperação relacionados a 

atividades de períodos anteriores. 
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1.3.7 Evidenciação das Informações de Natureza Contábil Ambiental  

A evidenciação das informações ambientais das empresas, tem como 

objetivo demonstrar ao público os resultados obtidos no decorrer do exercício, 

possibilitando a análise de perspectivas futuras pelos usuários externos. Da mesma 

forma, as informações contábeis ambientais têm o papel de divulgar as ações 

socioambientais desempenhadas pelas companhias. 

Ribeiro (2010, pg. 108), apresenta algumas perguntas para se realizar a 

evidenciação das informações ambientais. No quadro 22, veremos mais 

detalhadamente quais são essas perguntas. 

Quadro 22 - Evidenciação de Informações Ambientais 

 

Ribeiro (2010, pg. 110) recomenda evidenciar alguns aspectos, que 

observaremos no quadro 23. 

 

 

 

 

 

 

 

O quê: todas as informações relativas aos eventos e

transações envolvidos com a questão ambiental;

Como: com o grau de detalhamento exigido pela

relevância dos valores e pela natureza dos gastos

relativos à interação entre a empresa e o meio

ambiente;

Quando: o registro contábil deverá ser feito no

momento em que o fato gerador ocorrer, ou no

momento em que houver informações adicionais e

complementares;

Onde: idealmente, no corpo das demonstrações

contábeis e nas notas explicativas, dependendo da

extensão e natureza das informações a serem

prestadas.

Fonte: Ribeiro (2010) adaptado pelo autor

Perguntas para Realizar a Evidenciação de Informações Ambientais

A evidenciação implica perguntar
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Quadro 23 - Aspectos para Evidenciação 

 

  

• natureza dos gastos e passivos ambientais

incluídos nas demonstrações contábeis;

• imposições para recuperação, bem como

expectativa de mudanças;

• interação com o meio ambiente, incluindo: x

política e programas adotados, ou justificativa para

não tê-los;

• melhorias introduzidas nas áreas-chave desde a

inserção das políticas e programas, ou nos últimos

cinco anos, o que for mais curto;

• medidas de proteção ambiental implementadas

devido à legislação e seus resultados (por exemplo,

volume da redução de emissões);

• quaisquer incentivos, tais como concessões e

incentivos fiscais do governo, em compensação as

medidas de proteção ambiental;

• em que nível estes trabalhos foram realizados,

tendo em vista a legislação governamental;

• quaisquer procedimentos materiais sobre leis

ambientais.

Fonte: Ribeiro (2010) - adaptado pelo autor

Evidenciação
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Capítulo II - Descrição da Pesquisa 

2.1 Procedimento Metodológico 

A pesquisa bibliográfica é proveniente de materiais já elaborados, constituído 

através de livros e artigos. GIL (2002), menciona que a pesquisa bibliográfica, são 

desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas, que podem ser 

classificadas em:  

• Livros: de leitura corrente, que são classificados as obras literárias e obras 

de divulgação. Também são classificados os livros de referência 

remissiva como: dicionários enciclopédias, anuários, almanaques; 

• Publicações periódicas: como jornais e revistas; 

• Impressos diversos; 

• Revistas Eletrônicas. 

Uma pesquisa utilizando livros, artigos, dissertações, teses, etc, decorrentes 

de pesquisas anteriores, é classificada como pesquisa bibliográfica. (SEVERINO, 

2016). 

A pesquisa exploratória visa à descoberta, o achado, a elucidação de 

fenômenos ou a explicação daqueles que não eram aceitos apesar de evidentes. 

(Gonçalves, 2014). Já para Severino (2016), a pesquisa exploratória tem como 

característica levantar informações sobre um determinado assunto, delimitando o 

campo de trabalho a ser explorado. 

Para esta dissertação, foram utilizados dois tipos de pesquisa metodológica. 

A primeira classificada como bibliográfica e a segunda como exploratória, tendo 

como técnica de análise de dados a “análise de conteúdo”, tendo sua aplicação aos 

documentos chamados “Demonstrações Financeiras, Balanço Social, Relatórios de 

Sustentabilidade e Relato Integrado”, de forma sistêmica e objetivando responder à 

questão problema desta pesquisa. 
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2.2 Técnicas de Análise de Dados 

A técnica de análise de dados escolhida para esta pesquisa foi a análise de 

conteúdo e conforme Campos (2004) o método de análise de conteúdo é balizado 

por duas fronteiras: de um lado a fronteira da linguística tradicional e do outro o 

território da interpretação do sentido das palavras. Portanto, é uma metodologia que 

abrangem a preparação dos dados para a análise e buscam extrair sentido dos 

dados de textos e imagens. Mozzato e Grzybvski (2011). Estes mesmos autores, 

discorrem que a análise de conteúdo é considerada uma técnica de análise 

qualitativa pertinente aos estudos organizacionais, que ampliam a qualidade da 

pesquisa em administração em seus diversos campos de conhecimento, tais como 

ciências contábeis e financeiras. Daud (2013), utilizou essa técnica em sua 

dissertação.  

Caregnato e Mutti (2006) citado por Daud (2013), apresentam que esta 

técnica pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa, tendo na qualitativa a 

consideração da presença ou ausência de certa característica de conteúdo ou 

conjunto de características em fragmento da mensagem, já na abordagem 

qualitativa se busca uma frequência das características que se repetem no conteúdo 

do texto. 

Bardin (2006) Citado por Daud (2013) considera que as técnicas de análise 

possuem três etapas, sendo a pré análise, exploração do material e tratamento de 

dados, interferência e interpretação conforme segue: 

• Pré-análise: é o da preparação do material a ser analisado, utilizando as 

seguintes etapas: (i) leitura flutuante ou contato inicial com o texto; (ii) 

escolha dos documentos que serão analisados; (iii) formulação das 

hipóteses e objetivos; e (iv) elaboração dos indicadores e índices através 

de amostras de textos; 

• Exploração do Material: nesta etapa é a descrição analítica do material 

textual coletado, também chamado de corpus; 

• Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: etapa final que é o 

momento de agrupar as informações para as interpretações e conclusões. 
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2.3 Espaço Pesquisado 

Empresas de Celulose no Brasil 

No ano de 2014 através da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

existiam 82 empresas de celulose no Brasil, com a maior concentração nos Estados 

do Paraná com 23 e São Paulo com 16 fábricas. No gráfico 15, será apresentado 

com maior precisão os nomes dos 16 estados, que possuem fábricas de celulose 

no Brasil.  

Gráfico 15 - Número de Estabelecimentos (por estado – 2014) 

 

Diante deste cenário as companhias que mais se destacaram em sua 

capacidade de produção em 2014 foram: Fibria com 29%, Suzano 24%, Klabin 8% 

e International Paper 5%.  

Desde a fundação da Fibria seu objetivo era se tornar a maior produtora de 

Celulose no Brasil e no mercado internacional, da qual nos últimos anos, ela 

destaca-se neste mercado ocupando a 1ª posição do Ranking Mundial na 
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fabricação de Fibra Curta, seguida a da Suzano em 3ª posição, da Klabin em 11ª 

posição e International Paper em 12ª posição.   

Empresas de Papel no Brasil 

 No ano de 2014 através da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

existiam 315 empresas de papel no Brasil, com a maior concentração nos Estados 

de São Paulo com 93, Santa Catarina 64, Paraná 45, Rio Grande do Sul com 28 e 

Minas Gerais com 17 fábricas. No gráfico 16, será apresentado com maior precisão 

os nomes dos 23 estados, que possuem fábricas de papel no Brasil. 

Gráfico 16 - Número de estabelecimentos (por estado – 2014) 

 

 Em 2015 a capacidade de produção brasileira de papel as empresas que 

mais se destacaram foram: Klabin com 18%, Suzano 12%, International Paper 11%, 

Celulose Irani 3% e Santher 2%.  

 No seguimento de Containerboard a empresa que mais se sobressai é a 

Klabin, seguida de empresas como a International Paper e a Celulose Irani. Já no 
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seguimento de Tissue uma das empresas que mais se destacou no ano de 2014 foi 

a Santher.  

No gráfico 17 apresenta o total de empresas de papel e celulose no mercado 

brasileiro.  

Gráfico 17 - Total de Empresas de Papel e Celulose 

 

 Diante do cenário apresentado, das 82 empresas de Celulose e 315 

empresas de papel foram escolhidas as seguintes amostras para análise: 

• Celulose Irani S.A; 

• Fibria Celulose S.A; 

• International Paper do Brasil Ltda; 

• Klabin Papel S.A; 

• Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S.A; 

• Suzano Papel e Celulose S.A. 

Estas empresas atuam com os seguintes produtos:  

• Celulose Irani S.A produz: Containerboard e Outros tipos de papéis, 

inclusive celulose; 
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• Fibria Celulose S.A é a maior produtora de fibra curta no mundo;  

• International Paper do Brasil Ltda produz: Papel de imprimir e escrever 

(destaque no mercado da América Latina), containerboard e outros tipos 

de papéis; 

• Klabin Papel S.A é a maior produtora de containerboard, cartonboard e 

outros tipos de papéis; 

• Santher - Fábrica De Papel Santa Therezinha S.A é uma das maiores 

produtoras de papel Tissue (Higiene) do Brasil.  

• Suzano Papel e Celulose produz: Papel Imprimir e escrever, cartonboard 

e outros tipos de papéis.  

Para definir os critérios de análise de dados, o ponto de partida, foi à busca 

de empresas com maior relevância no setor de papel e celulose, que apresentam 

suas informações financeiras na Bolsa de Valores BM&F Bovespa, com exceção da 

empresa International Paper (destaque no seguimento de papel de imprimir e 

escrever da América Latina). As análises de dados secundários são provenientes 

do site da BM&F Bovespa, CVM e sites oficiais das empresas, através da divulgação 

de suas demonstrações financeiras e relatórios de sustentabilidade. 

2.4 Aplicação da Técnica de Análise de Conteúdo  

Respeitando os pré-requisitos da etapa de pré-analise da análise de 

conteúdo, o corpus ou os documentos que formam a base desta pesquisa, são as 

Demonstrações Financeiras, Balanços Sociais, Relatórios de Sustentabilidade e 

Relato Integrado das empresas selecionadas e o referencial teórico desta 

dissertação. 

Após a aplicação da etapa de pré-análise, decidiu-se delimitar o corpus a 

observação da contabilização dos ativos biológicos e passivos ambientais nas notas 

explicativas das Demonstrações Financeiras, Balanços Sociais ou Relatórios de 

Sustentabilidade e Relato Integrado.  
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Capítulo III - Apresentação e Análise de Dados 

 A Silvicultura no Brasil  

 Segundo o Guia Associação Brasileira Técnica de Celulose Papel – ABTCP 

(2016) a história da silvicultura brasileira está ligada ao desenvolvimento da 

indústria nacional de base florestal. No final da década de 1950, para promover o 

desenvolvimento econômico, o Estado Brasileiro materializou-se no Plano de 

Metas, o qual elegia cinco áreas prioritárias para destinação de investimento e 

fixava objetivos para serem atingidos dentro de cinco anos. A indústria de papel e 

celulose foi contemplada, e a meta de produção anual estabelecida foi de: 

• 200 mil toneladas de celulose e; 

• 450 mil toneladas de papel, aí incluídas 130 mil toneladas de papel de 

imprensa. 

 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDS), embora 

não tenha concedido prioridade a este setor, mas, devido alguns projetos 

emblemáticos de produção de celulose e Eucalyptus, passou a apoiá-lo de forma 

mais constante em 1957.  

Na figura 04 abaixo observaremos a Evolução Histórica da Produtividade do 

Eucalyptus desde 1970 até 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Figura 04 - Evolução Histórica da Produtividade do Eucalyptus 

 

 O segundo movimento governamental que impulsionou a indústria brasileira 

de base florestal foi a política de incentivos fiscais de 1966 (Lei n.º 5.106), que, 

permitiu a: dedução de imposto de renda para investimentos em plantios florestais, 

propiciando a formação da base florestal brasileira.  

No gráfico 18, é possível analisar que 34% das árvores plantadas são 

utilizadas para a fabricação de celulose no Brasil. 
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Gráfico 18 - Composição da Área de Árvores Plantadas por Segmento - 2014 

 

 Com o resultado do programa de incentivos fiscais, entre 1965 e 1985 a área 

de plantios florestais no Brasil, principalmente dos gêneros Eucalyptus e Pinus, 

saltou de 500 mil para aproximadamente 4,5 milhões de hectares, distribuídos nos 

chamados distritos florestais. 

No gráfico 19, é possível verificar que 42,4% da plantação de Pinus está 

localizada no Paraná, seguida de Santa Catarina, com 34,1% e Rio Grande do Sul 

com 11,6%. 
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Gráfico 19 - Área Plantada com Pinus no Brasil (por UF - 2014) 

 

Já no gráfico 20, é possível analisar que o estado de Minas Gerais é o maior 

produtor de Eucalipto, com 25%, seguido de São Paulo, com 17,5%, Mato Grosso 

do Sul com 14,4%, e Bahia com 11,3%. 

Gráfico 20 - Área Plantada com Eucalipto no Brasil (por UF - 2014) 
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Para dar suporte ao desenvolvimento da silvicultura, o governo federal criou 

duas autarquias:  

• o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), com a missão 

de planejar e coordenar a política florestal e; 

• o Centro Nacional de Pesquisa de Florestas (CNPF), da Empresa Brasi-

leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o intuito de desenvolver 

tecnologias para implantação e manejo dos plantios florestais. 

  

Quando os plantios atingiram uma área significativa e entraram em produção, 

iniciou-se a seguinte fase: A Consolidação do Negócio Florestal no Brasil.  

 Segundo o Guia ABTCP (2016) com o desenvolvimento tecnológico da 

silvicultura, do manejo e da genética, foi possível elevar a produtividade média dos 

seguintes plantios: 

• Plantios de Eucalyptus:  de 15 para 43 m³/ha por ano; 

• Plantios de Pinus manejados para multiprodutos, a produtividade anual 

cresceu de: 15 para 32 m³/ha.  

• Plantios manejados para produção de madeira fina, houve ampliação de: 

15 para cerca de 40 m³/ha. 

 As forças socioambientais na década de 2000, confrontaram a indústria de 

base florestal, questionando seu modelo de desenvolvimento. Como resposta, 

houve um esforço significativo por parte da indústria na busca de sustentabilidade 

socioambiental, conduzindo o setor a certificar praticamente todos os seus plantios 

florestais. 

Segundo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC) – 

Bradesco (2017) no setor atuam 3 tipos de empresas: 

• Integradas – produzem a celulose e o papel; 

• Produtoras apenas de celulose: destinam a maior parcela da produção 

para o mercado externo. Essas empresas vendem a celulose para as 
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produtoras de papel, o que se denomina celulose de mercado; 

• Produtoras de papel - Esta categoria é a maior do segmento, 

constituindo-se de empresas que compram celulose de coligadas ou de 

terceiros, empresas que participam de grandes grupos econômicos e 

também as de menor porte. 

• Segmento de Celulose: é bastante concentrado, pois a escala de 

produção é elevada, sendo intensiva em capital. 

• Segmento de Papel: é mais pulverizado, pois existem pequenos 

fabricantes de papel. 

No quadro 24, será apresentado as características básicas do setor papel e 

celulose. 

Quadro 24 - Características Básicas do Setor Papel e Celulose 

 

No gráfico 21 é possível verificar que o segmento de papel e celulose está 

entre os principais exportadores, com 4,1%

•         Demanda global; •         Voltado à exportação;

•         Concentração em grandes empresas;
•         Elevada escala de produção – mínimo de

1,5 milhão de tonelada/ano; 

•         Demanda regional – maior na região 

sudeste do país;

•         Fragmentação – há atuação de médias 

empresas;

Fonte: Elaborado pelo autor

 Setor Celulose

 Setor Papel

•         Preços são SPREAD  da celulose.

Características do Setor Papel e Celulose

• Ciclicidade de preços.
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Gráfico 21 - Exportações Brasileiras Por Segmento - 2015 
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No gráfico 22, é demonstrado que 67% da produção de celulose é 

destinado as exportações e apenas 33% para mercado interno. Já no caso da 

produção do papel 80% é destinado ao mercado interno e apenas 20% para 

exportações. 

Gráfico 22 - Exportações na Produção de Papel e Celulose – 2015 

 

As exportações de celulose ocorrem principalmente para a Europa e 

China, sendo 38,5% e 33,2% respectivamente, seguido para a América do Norte 

17,6%, Ásia 8,7%, América Latina 1,8% e África 0,2%. No caso do papel as 

exportações ocorrem principalmente para a América Latina, cerca de 56,8%, 

seguido para a Europa 12,9%, América do Norte 11,9%, Ásia 6,8%, China 6,4% 

e África 5,2%. Veja com mais detalhes no gráfico 23. 
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Gráfico 23 - Países de Destino das Exportações De Papel e Celulose – 2015 

 

Segundo o Guia ABTCP (2016) no gráfico 24, entre 2004 e 2014 a 

indústria brasileira de base florestal tornou-se um negócio de classe mundial, 

devido à alta produtividade de suas florestas plantadas. A área plantada cresceu 

a taxas médias de 7% ao ano. 

Gráfico 24 - Exportações Brasileira 
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Em busca de maior rentabilidade da atividade, ocorreu um avanço 

tecnológico em biotecnologia, com o desenvolvimento de: (a) clones mais 

produtivos e resistentes a doenças/ pragas; (b) em processos de silvicultura e 

colheita, com mecanização intensiva e; (c) nos processos de gestão e 

Tecnologia da Informação. Verificou-se ainda um avanço no desenvolvimento de 

novos produtos e processos industriais. 

 No quadro 25 será apresentado um breve histórico da silvicultura 

brasileira. 

Quadro 25 - Breve Histórico da Silvicultura Brasileira 

 

Mercado Mundial de Papel 

 Segundo o Guia ABTCP (2016) a produção mundial de papel cresceu de 

cerca de 50 milhões de toneladas em 1950 para 398 milhões em 2013. Até 

2030, esse volume deverá alcançar perto de 482 milhões de toneladas, o que 

significa uma taxa de crescimento de 1,1% ao ano, como mostra o gráfico 25.  
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Gráfico 25 - Consumo de Papel e Cartão no Longo Prazo 

 

  O gráfico 26 mostra que a tendência vem se mantendo com crescimento 

acentuado em embalagens, papéis sanitários (tissue) e cartões.  

Gráfico 26 - Demanda Global de Papel e Cartão por Qualidade 

 

No gráfico 27 é possível analisar  que o Brasil está na 9° posição no 
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ranking mundial na produçãode papel, segundo dados de 2013. Sendo a China 

o 1° colocado, com 25,6% de toda a produção mundial, seguida de Estados 

Unidos com 18,6% .  

Gráfico 27 - Produção de Papel (ranking mundial – 2013) 

 

Mercado Brasileiro de Papel (de 2004 a 2014) 

 Segundo o Guia ABTCP (2016) no período considerado (2004 a 2014), a 

produção de papéis no Brasil cresceu cerca de 3% a.a., acompanhando o 

crescimento da demanda no mercado doméstico. Nesses últimos dez anos, os 

maiores destaques de crescimento na indústria brasileira ficaram por conta dos 

papéis para embalagem e tissue. O consumo de papéis tissue deverá continuar 

crescendo em todo o mundo e especificamente na América Latina. Tal fato 

causará impacto positivo no crescimento do consumo de celulose de fibra curta 

branqueada (BHKP). Nos últimos anos as embalagens de papelão têm se 

mantido como mercado promissor, atraindo investimentos em produção e 

desenvolvimento. 

Segundo informações do Bradesco (2016) no Brasil o maior custo de 

produção de papel é relacionado a pessoal com 34%, seguido de madeiras e 

fibras, com 15%, produtos químicos 14%, fretes 11%, energia elétrica e óleo 

combustível 11%, manutenção 9% e outros 6%, conforme poderá ser observado 

no gráfico 28. 
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Gráfico 28 - Custos de Produção de Papel no Brasil - 2016 

 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (2015) no período de 2000 a 

2015 a sazonalidade da produção de papel ocorreu nos meses de fevereiro com 

uma média de 7,8% durante o período. Conforme apresentado no gráfico 29. 

Gráfico 29 - Sazonalidade da Produção de Papel (2000-2015) 

 

 

 

 



118 
 

Capacidade de Produção de Papéis na América do Sul  

 Segundo o Guia ABTCP (2016) o Brasil consta como o maior produtor de 

papéis da região, sendo que o maior volume produzido refere-se a papéis 

containerboard (para embalagens corrugadas). As principais empresas 

produtoras de papel na América do Sul são:  

• Klabin; 

•  Suzano,  

• CMPC e; 

•  International Paper, todas com presença no mercado brasileiro.  

O gráfico 30 apresenta a capacidade de produção de papéis segundo o 

tipo e o país.  

Gráfico 30 - Produção de Papel segundo o Tipo e País 

 

O gráfico 31 apresenta a capacidade de produção segundo o tipo e 

empresa. 
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Gráfico 31 -  Produção de Papel segundo o Tipo e Empresa 

 

Produção Brasileira de Papéis Segundo o Tipo (2000-2014) 

 Segundo o Guia ABTCP (2016) a produção de papéis no Brasil em 2014 

totalizou 10,39 milhões de toneladas. Os papéis para embalagens corrugadas 

são os principais tipos produzidos no Brasil, representando 52% do total. Logo 

após aparecem os papéis para imprimir/escrever, com cerca de 29% do total. O 

gráfico 32 apresenta a produção de papel por tipo nesse período.   

Gráfico 32 - Produção Brasileira de Papel por Tipo (2000 – 2014) 
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Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (2017) no período de 2014 a 

2016 ocorreu uma variação negativa na produção de papel -0,5%, -0,4% e -0,2%, 

respectivamente, devido à crise financeira. Conforme poderá ser observado no 

gráfico 33. 

Gráfico 33 - Variação da Produção De Papel 

 

 O gráfico 34 apresenta a distribuição da capacidade de produção de 

papéis por empresa no Brasil. 
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Gráfico 34 - Capacidade de Produção Brasileira de Papel por Empresa2015 

 

 Os papéis para embalagem e para imprimir/escrever são os grupos de 

produtos mais relevantes para a indústria brasileira de papel. Os papéis para 

embalagens corrugadas no Brasil têm tido crescimento constante. A tabela 06 

mostra a produção e o crescimento da indústria de papel no Brasil.  

Tabela 06 - Produção e Crescimento Médio Anual – IP no Brasil 

 

 

 

 

Papel 2000 2013 2014
Crescimento 

médio /a.a (%)

Embalagem PO 3.209 5.364 5.373 3,80%

Imprimir/Escrever 2.093 2.621 2.616 1,60%

Jornal 266 128 105 -6,40%

Cartões 519 739 702 2,20%

Fins Sanitários/Tissue 697 1.096 1.122 3,50%

Papéis Especiais 378 496 479 1,7%.

Total 7.612 10.444 10.397 2,70%

Fonte: Guia Associação Brasileira Técnica Celulose e Papel - 2016
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Exportações Brasileiras por Região  

 Segundo o Guia ABTCP (2016) em se tratando do mercado de papéis, a 

América Latina é o destino de mais da metade das exportações brasileiras. De 

janeiro a dezembro de 2014, o total foi de 1,846 milhão de toneladas. O gráfico 

35 mostra a participação de cada região nas exportações no mundo.  

Gráfico 35 - Participação nas Exportações de Papel pelo Mundo (%) 

 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (2017) a alavancagem das 

exportações de papel iniciou em 2003 com crescente acentuada até 2011, mas, 

sofreram uma queda de 2012 a 2014 e retomadas em 2015, e no ano de 2016 

foi o período em que mais se exportou papel, com um aumento significativo de 

2.103 mil toneladas. No gráfico 36 poderemos analisar com mais precisão como 

foi este cenário oscilante. 
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Gráfico 36 - Exportações de Papel (Mil Toneladas) 

 

No período de 2010 a 2016 as importações de papel sofreram uma 

redução significativa de 1.502 mil toneladas para 688 mil toneladas. Já as 

exportações sofreram um aumento entre 2015 e 2016, conforme o gráfico 37. 

Gráfico 37 - Exportações e Importações de Papel (Mil Toneladas) 

 

Principais Produtores de Papel para Embalagens Containerboard – 2014  

 Segundo o Guia ABTCP (2016) a capacidade instalada total para 

embalagens corrugadas containerboard no Brasil foi de 3,9 milhões de 

toneladas em 2014. A Klabin é a maior produtora brasileira de papéis para 

embalagens, seguida pela Rigesa, pela International Paper e pela Celulose 
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Irani. O gráfico 38 mostra os principais produtores de embalagens 

containerboard em 2014.  

Gráfico 38 - Principais Empresas Produtoras de Embalagens 

Containerboard 

 

Maiores Produtores de Papéis Tissue no Brasil – 2014  

 Segundo o Guia ABTCP (2016) no Brasil, os dez maiores produtores 

representam 68% da capacidade instalada, ficando os 15 maiores produtores 

com 80% da capacidade total.  

 As líderes Mili e Santher representam, cada uma, cerca de 13% da 

capacidade total instalada (cerca de 1,6 milhão t/ano), seguidas pelas: 

• CMPC-Melhoramentos (9%); 

• pela Sepac (9%) e; 

• pela Kimberly-Clark (8%). 

O gráfico 39 apresenta os principais produtores de papéis tissue no Brasil 

em 2014.  
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Gráfico 39 - Principais empresas produtoras de Papéis Tissue no Brasil 

 

 No quadro 26 veremos quais os principais desafios e oportunidades para 

a indústria papeleira no Brasil ao longo dessa década, cabe destacar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Quadro 26 - Indústria Papeleira no Brasil 

 

Mercado Brasileiro de Celulose 

 Segundo o Guia ABTCP (2016) a indústria de celulose está mais voltada 

para exportação, enquanto a indústria papeleira tem foco principal no mercado 

interno.  

Segundo informações do Departamento de Pesquisas e Estudos 

Econômicos (DEPEC) – Bradesco (2017) no Brasil o maior custo de produção 

de celulose é relacionado a madeira com 47,3%, seguido de produtos químicos 

24,7%, manutenção com 14%, combustíveis 8,6% e pessoal 5,4%, conforme 

apresentado no gráfico 40 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•         crescimento sustentável do mercado 

interno de papéis tissue (principalmente

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil);

•         novas fábricas de tissue em todo o

Brasil, com potencial processo de

consolidação;

•         crescimento sustentável e

consolidação do mercado de papéis

corrugados para embalagens;

•         maior presença no Brasil de

empresas globais no segmento de tissue

e papéis corrugados;

•         consolidação de parques

produtores de embalagens de papel

nas regiões Nordeste e Centro-Oeste;

•         crescimento do mercado de cartões; 

•         aumento da exportação de papéis kraftliner e cartões Liquid Packaging Board

(LPB).

Principais Desafios e Oportunidades para a Indústria Papeleira no Brasil

Fonte: Guia Associação Brasileira Técnica Celulose e Papel - 2016
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Gráfico 40 - Custos de Produção de Celulose no Brasil - 2016 

 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (2015) no período de 2000 a 

2015 a sazonalidade da produção de celulose ocorreu nos meses de fevereiro 

com uma média de 7,7% durante o período. Conforme apresentado no gráfico 

41.  

Gráfico 41 - Sazonalidade da Produção Celulose (2000-2015) 

 

 Segundo o Guia ABTCP (2016) durante 2014 o setor exportou cerca de 

US$ 7,3 bilhões, sendo US$ 5,3 bilhões correspondentes à exportação de 

celulose e US$ 2,0 bilhões à exportação de papel, segundo a Secex/MDIC. 

Praticamente toda a produção de celulose exportada é de celulose kraft de 
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eucalipto (BEKP). O gráfico 42 mostra a produção em 2014 por tipo de produto.  

 

Gráfico 42 - Participação nas Exportações de Celulose 

 

Segundo o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC) 

– Bradesco (2017) a fibra curta possui maior capacidade absorvente, e destina-

se à produtos menos rígidos como: papel para impressão e para escrever, papéis 

tissue (higiênicos). A fibra longa é mais resistente e é utilizada na fabricação de 

embalagens. Já as pastas de alto rendimento são utilizadas na produção de 

papel jornal. Para maior resistência podem ser misturadas com fibra longa ou 

curta. 

Na tabela 07 é apresentado os tipos de fibra existentes, a espécie utilizada 

para a fabricação das mesmas, países produtores, período do plantio ao corte e 

o rendimento em m³. 
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Tabela 07 - Produtividade por Tipo De Fibra 

 

Segundo o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC) 

– Bradesco (2017) no Brasil 96% das fibras são de origem arbórea e apenas 4% 

são de outras fontes como: bagaço de cana, sisal e bambu. Conforme 

representação gráfico 43. 

 

 

 

Espécie Países
Rotação 

em anos

Rendimento 

m3 / há/ ano

Eucalipto Brasil 7 39

Eucalipto África do Sul 8-10 18

Eucalipto China 23

Eucalipto EUA 15

Eucalipto Chile 10-12 20

Eucalipto Portugal 12-15 12

Eucalipto Espanha 12-15 10

Bétula Suécia 35-40 6

Bétula Finlândia 35-40 4

Pinus Brasil 15 31

Pinus China 23

Pinus África do Sul 22

Pinus Nova Zelândia 25 22

Pinus Chile 25 18

Pinus EUA 25 14

Pinus Canadá - Costa 45 7

Picea Canadá - Interior 55 3

Picea Canadá - Leste 90 2

Picea Suécia 70-80 4

Picea Finlândia 70-80 4

F
ib

ra
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a
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n
g

a

Fonte: Indústria Brasileira de Árvores, Bradesco - 2014
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Gráfico 43 - Origem das Fibras 

 

No Brasil a fibra curta é originária do eucalipto e a fibra longa de pinus, 

porém, a fibra curta representa 85% de toda produção e a fibra longa 15%. Como 

pode ser observado no gráfico 44. 

Gráfico 44 - Matéria Prima das Fibras Curtas e Longas 

 

O processo de industrialização das fibras mais utilizados no Brasil é: 

processo químico, que corresponde a 95% de todo o total produzido e apenas 

5% de processo mecânico, que gera as pastas de alto rendimento, devido ao 

alto consumo de energia elétrica. Poderá ser melhor visualizado no gráfico 45. 
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Gráfico 45 - Tipos de Processos 

 

Segundo o Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (DEPEC) 

– Bradesco (2017) o Brasil possui o menor custo de produção de celulose do 

mundo, cerca de 235 dólares por tonelada, enquanto os Estados Unidos chegam 

a 420 dólares e na China 498 dólares. O País que possui o maior custo de 

produção de celulose é o Japão com cerca de 508 dólares por tonelada no ano 

de 2014. No gráfico 46 a seguir é possível verificar o custo de produção em 

diversos países. 
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Gráfico 46 - Custo de Produção de Celulose - 2014 

 

Em 2016 a produção brasileira de celulose obteve um crescimento 

relevante nos últimos 20 anos, com cerca de 18.773 toneladas produzidas. Como 

pode ser observado no gráfico 47. 

 

Gráfico 47 - Produção de Celulose 

 

O Brasil é o 4° maior produtor de celulose no mundo em 2013, ficando 

com 9% de toda a produção, atrás apenas dos Estados Unidos com 30%, China 

com 10,8% e Canadá com 10,2%. No gráfico 48 é apresentado o ranking mundial 

2013. 
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Gráfico 48 - Produção de Celulose (ranking mundial – 2013) 

 

 Segundo o Guia ABTCP (2016) o gráfico 49 mostra a capacidade por 

produtor. A Fibria e Suzano correspondem a 53% da capacidade total. A Fibria 

produz celulose de eucalipto para mercado, e a Suzano fabrica celulose para 

mercado e integrada para produção de papéis. Com relação à celulose de fibra 

longa não branqueada, os maiores produtores são a Klabin e a Rigesa 

(MeadWestvaco).  

Gráfico 49 - Capacidade por Produtor Celulose - 2014 
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 Devido à competitividade de custo da celulose de eucalipto produzida no 

Brasil, existe um esforço tecnológico de substituir as celuloses importadas pela 

produção nacional, inclusive no mercado de caixas de papelão ondulado.  

 

A Importância Crescente da Celulose de Mercado no Contexto Global. O 

Caso do Brasil  

Segundo o Guia ABTCP (2016) na última década, a grande maioria do 

incremento na produção de papel ocorreu na Ásia, particularmente na China, a 

ponto de debater-se hoje com um problema de capacidade, em especial para os 

papéis de imprimir/escrever e embalagens.  

As fibras recicladas (waste paper), a participação da celulose de mercado 

tem crescido rapidamente, com alta cerca de 24% em 1995 para 35% em 2013, 

devendo atingir aproximadamente 42% em 2025.  

 A produção de papel está concentrada na Ásia e não possui a 

contrapartida do crescimento da produção equivalente de celulose devido à falta 

de matéria-prima fibrosa adequada (madeira), para compensar esse déficit é 

necessário realizar a importação de celulose virgem.  

 O gráfico 50 mostra a participação da celulose de mercado e a celulose 

integrada no contexto global, os anos apresentados são: 1995, 2000, 2005, 

2010, 2015, 2020 e 2025. 

Gráfico 50 - Participação da Celulose de Mercado 
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O gráfico 51 mostra o consumo da celulose de mercado das: fibra longa, 

fibra curta e outras de mercado dos anos de: 2012 e 2025. 

Gráfico 51 - Consumo de Celulose de Mercado 

              

A alta produtividade das plantações brasileiras de eucalipto motivou nos 

últimos anos o aparecimento de fábricas de celulose “estado da arte” de alta 

capacidade, voltadas para exportação.  

Em relação a produção incremental, podemos dizer que: 

• boa parte da celulose de mercado, destina-se à Ásia, particularmente 

ao mercado chinês, o qual deverá aumentar suas compras em cerca 

de 65% entre 2013 e 2020.  

A maior parte da demanda chinesa por celulose será suprida por 

importações da América Latina e de seus vizinhos asiáticos. 

Na Ásia o consumo de tissue está crescente e impulsiona as exportações 

brasileiras de celulose, enquanto que o crescimento dos papéis de 

imprimir/escrever e cartão estão sendo bem menores nas quantidades. 

A celulose de eucalipto tem se mostrado uma fibra com excelência para a 

fabricação de papéis tissue, devido às suas qualidades de maciez, volume (bulk) 

e capacidade de absorção. Por esse motivo, vem substituindo a fibra longa nessa 

aplicação no mercado norte-americano e, em menor grau, no mercado europeu.  
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Com a escassez de papel reciclado de qualidade para exportação (aparas 

de primeira) e à diminuição do consumo de papéis gráficos nos países 

desenvolvidos (principal fonte de exportação para a Ásia), impulsionando, assim, 

o consumo de celulose de mercado virgem.  

Segundo o Guia ABTCP (2016) atualmente o País ocupa posição de 

liderança na produção e na exportação de BHKP. Essa importância tende a 

aumentar com a futura entrada de projetos já em andamento, como: 

• a expansão da CMPC Celulose Riograndense em sua fábrica de 

Guaíba (RS), em processo de ramp up da produção; 

• a nova fábrica da Klabin em Ortigueira (PR) e; 

• a segunda linha da Fibria no município de Três Lagoas (MS).  

No gráfico 52 observaremos os maiores produtores mundiais de fibra 

curta e seus planos de investimentos. 

Gráfico 52 – Maiores Produtores Mundiais de Fibra Curta 

 

Cabe notar que a indústria global de celulose e papel nos últimos anos tem 

presenciado um movimento sem precedentes no sentido de diversificar sua 

produção. Assim, vemos um impulso novo no desenvolvimento de produtos, 
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englobando não somente a área de cartões e papéis, focando igualmente fora 

dos limites do núcleo fabril, como: 

• biocombustíveis a partir da biomassa florestal; 

• derivados da celulose; 

• a lignina,  

• das hemiceluloses, etc.  

 

O Brasil é um líder na fronteira da biotecnologia, no desenvolvimento de 

técnicas de clonagem seletiva.  
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3.1 Fibria Celulose S.A 

Nas notas explicativas da empresa Fibria destaca que em 2012 que a 

Companhia e a CMPC Celulose Riograndense S.A (CMPC) assinaram um 

compromisso de compra e venda de todos os ativos do Projeto Losango que 

inclui 100 mil hectares de áreas próprias e aproximadamente 39 mil hectares de 

eucaliptos plantadas em áreas próprias e aproximadamente 39 mil hectares de 

eucaliptos localizados no Rio Grande do Sul, pelo valor de R$ 615 milhões. A 

companhia concluiu que esses ativos devem permanecer classificados como 

ativos mantidos para venda e que que sejam classificados como ativo não 

circulante em 31 de dezembro de 2016. Esses ativos não geraram impactos no 

resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, tendo 

em vista que até o momento o resultado da transação não foi reconhecido.  

Em 14 de maio de 2015, o Conselho de Administração aprovou o Projeto 

Horizonte 2 para expansão da segunda linha de produção de celulose de Três 

Lagoas-MS. É a construção de uma linha de produção com capacidade de 1,95 

milhão de toneladas ao ano, com investimento estimado de US$ 2,3 bilhões (R$ 

7,5 bilhões). A previsão de início desta linha industrial está para o quarto 

trimestre de 2017. 

A empresa também destaca que em 18 de novembro de 2016, adquiriu 

uma participação minoritária na CelluForce, com sede em Montreal no Canadá. 

Para a aquisição de Celulose Nanocristalina (CNC), que é um produto 

biodegradável e renovável.   

Em suas notas explicativas apresentam que os Ativos Biológicos são 

mensurados ao Valor Justo semestralmente (junho e dezembro), deduzidos dos 

custos estimados de venda no momento da colheita. Sua exaustão é calculada 

com base na colheita das florestas. A avaliação do valor justo dos ativos 

biológicos é realizada pela administração da Companhia e o resultado é 

reconhecido na rubrica `Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas` 

O cálculo do valor justo dos ativos biológicos leva em consideração várias 

premissas. Que podem implicar na alteração do resultado do fluxo de caixa 

descontado, consequentemente na valorização ou desvalorização desses ativos.  
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Caso as premissas não tivessem sido revisadas pela Companhia e cálculo 

do valor justo fosse realizado considerando a utilização dessas premissas tal 

qual em 31 de dezembro de 2015, o ajuste ao valor justo dos ativos biológicos 

teria gerado uma despesa maior de R$ 10.565 (Consolidado), em relação aos 

valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2016. Já as demais premissas 

utilizadas pela Companhia no cálculo do valor justo dos ativos biológicos não 

sofreram modificações. No quadro 27 observaremos quais as premissas 

utilizadas pela empresa Fibria, vejamos: 

Quadro 27 - Premissas Utilizadas pela Fibria 

 

Gestão de riscos socioambientais 

Nas Notas Explicativas a Companhia apresenta os possíveis riscos que 

ela pode gerar ao meio ambiente, que podem ocorrer devido as alterações 

climáticas, que podem afetar o equilíbrio dos ecossistemas, a produtividade dos 

plantios e a disponibilidade de água e energia para a indústria. Os riscos 

ambientais que podem ocorrer são nos recursos hídricos, proteção florestal 

(pragas, doenças, plantas daninhas e incêndios, da qual oferecem proteção e 

prevenção), biodiversidade e resíduos. 

A Companhia também destaca que mantém contato com a sociedade 

sobre os impactos nas comunidades de diferentes realidades econômicas, 

sociais e culturais que são afetadas positivamente ou negativamente em 

diferentes graus pelo cultivo do eucalipto. Para isso ela realizou um Plano de 

Relacionamento com comunidades, da qual, esse modelo é aplicado em 100% 

das operações florestais, nas etapas de silvicultura e colheita. Na tabela 08 

analisaremos como é feita a mensuração do valor justo da empresa Fibria. 

 

 

Premissas utilizadas 

Área de efetivo plantio (hectare) 

Incremento médio anual (IMA) - m3/hectare 

Preço líquido médio de venda - reais/m3 

Remuneração dos ativos próprios que contribuem - % 

Taxa de desconto - % 

Fonte: Notas Explicativas Fibria (2017)

Aumenta a premissa, diminui o valor justo

Impacto no valor justo dos ativos biológicos

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Aumenta a premissa, diminui o valor justo
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Tabela 08 - Mensurações do Valor Justo - Fibria 

 

Na tabela 09 veremos um comparativo entre a controladora e o 

consolidado, ou seja, a matriz separada das filias, e depois a matriz junto com 

as filiais, para analisar resultados referente aos anos de 2015 e 2016. 

Tabela 09 - Comparativo entre Controladora e Consolidado 2015 a 2016  

 

Ativos Biológicos 

A Companhia destaca que para determinar o valor justo dos ativos 

biológicos foi utilizado o modelo Discounted Cash Flow (DFC), cujas projeções 

estão baseadas em um único cenário projetivo, com produtividade e área de 

plantio (cultura de eucalipto) para um ciclo de corte de aproximadamente sete 

anos. O custo-padrão médio estimado contempla gastos com as atividades de 

Nível 1  Nível 2 Nível 3 Total

Mensurações do valor justo recorrentes

Ativos

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 11) 499.046 499.046

Opções de compra de ações – Ensyn (Nota 17(d)) 9.875 9.875

Títulos e valores mobiliários (Nota 10) 170.747 1.856.668 2.027.415

Ativo financeiro disponível para venda

Outros investimentos – Ensyn (Nota 17(d)) 104.389 104.389

Outros investimentos – CelluForce (Nota 17(d)) 12.857 12.857

Ativo biológico (Nota 18) (*) 4.351.641 4.351.641

Total do ativo 170.747 2.355.714 4.478.762 7.005.223

Fonte: Notas Explicativas Fibria (2017)

2016

 2016 2015 2016 2015

No início do período 2.364.482 1.143.967 2.128.217 924.308

Prejuízos fiscais e base negativa 147.524 -70.570 217.246 -137.759

Diferenças temporárias relacionadas a provisões operacionais   -55.623 196.097 -51.464 198.028

Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre  

resultados das subsidiárias do exterior 
-76.021 -312.338 -76.021 -312.338

Diferimento de resultados de instrumentos financeiros derivativos -295.215 147.425 -287.767 139.569

Amortização de ágio -91.188 -92.598 -91.188 -92.598

Custos com reflorestamento e depreciação incentivada   -102.409 -36.605

Diferimento de variação cambial não realizada -979.636 1.381.562 -984.591 1.483.024

Ativos biológicos 134.051 -18.326 103.602 -21.430

Perda atuarial sobre plano de assistência médica (SEPACO)(*) 13.405 -2.965 13.405 -2.866

Custo de captação e juros capitalizados   -74.994 -5.347

Fonte: Notas Explicativas Fibria (2017)

Controladora Consolidado
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roçada, controle químico de mato competição, combate a formigas e outras 

pragas, adubação, manutenção de estradas, insumos e serviços de mão de obra.  

A variação do valor justo dos ativos biológicos durante o exercício de 2016 

és justificada pela variação dos indicadores acima mencionados, que 

combinados, resultaram em uma variação negativa de R$ 212.248. As 

mudanças no valor justo dos ativos biológicos são reconhecidas no resultado do 

exercício, na linha de ´Outras receitas e despesas operacionais´ 

A companhia não possui ativos biológicos dados em garantia no exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2016. 

Programa Produtor Florestal 

Este é uma parceria com produtores rurais, iniciada em 1990 no Estado 

do Espírito Santo e ampliada para outros Estados: Bahia, Minas Gerais, São 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, destinada ao 

plantio de florestas de eucalipto nas terras dos parceiros, para a produção de 

celulose.  

A Companhia ainda apresenta em notas explicativas um Auto de Infração 

– IRPJ/CSLL – permuta de ativos industriais e florestais. Em dezembro de 2012, 

a Companhia recebeu autuação fiscal referente a imposto de renda e 

contribuição social, que alega a existência de um suposto ganho de capital não 

tributado, em fevereiro de 2017, data de fechamento da operação onde a 

Companhia efetuou uma permuta de ativos industriais e florestais, com a 

International Paper. 

Ativo não circulante mantido para a venda 

Depois de classificados, a empresa afirma em notas explicativas, que os 

ativos foram comparados aos seus valores justos menos despesas para venda, 

e nenhum indicador de impaiment foi identificado.  

Relatório de Sustentabilidade 2015  

 No Relatório de Sustentabilidade 2015 da Fibria foi apresentado que a 

Empresa brasileira de base florestal, é líder mundial na fabricação de celulose 

de eucalipto. As operações reúnem 17 mil trabalhadores próprios e terceiros, 
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atuando em várias áreas tais como pesquisa, plantio, colheita, produção, 

transporte e comercialização de 5,2 milhões de toneladas de celulose ao ano. 

Com R$ 10,1 bilhões de receita líquida registrados em 2015, as atividades 

abrangem uma área florestal de 856 mil hectares, dos quais 285 mil hectares 

são dedicados à conservação de ecossistemas nativos, em seis estados: 

Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de 

Janeiro. Além de plantações próprias, a companhia tem 1.980 contratos com 

fornecedores de madeira, o que equivale a 78 mil hectares de eucalipto. 

 A Fibria possui quatro fábricas, situadas em Três Lagoas (MS), Aracruz 

(ES), Jacareí (SP) e Eunápolis (BA), onde a empresa mantém a Veracel em uma 

operação conjunta com a Stora Enso. Em sociedade com a Cenibra, é operado 

o Portocel (ES) – único porto brasileiro especializado em embarque de celulose. 

Exportam para 37 países com apoio de escritórios comerciais e de 

representação na América do Norte, Europa e Ásia. No elo final de sua cadeia 

produtiva estão os maiores fabricantes de papéis, destinados principalmente à 

educação, higiene e saúde. Na tabela 10 é possível analisar os investimentos e 

gastos realizados com proteção ambiental. 

Tabela 10 - Investimentos e Gastos em Proteção Ambiental 

 
 

Certificações 
 
 As operações florestais têm as certificações Forest Stewardship Council® 

(FSC®), Cerflor/Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), 

ISO 9001 e ISO 14001. 

Na tabela 11 é apresentada a área total de florestas certificas pelo FSC e 

pelo CERFLOR/PEFC.  

 

Ano Araracruz Capão do Leão Jacareí Três Lagoas

2013 19.756 582 5.825 1.663

2014 13.622 0 6.450 2.690

2015 15.057 0 6.768 1.903

Obs: Unidade de Capão de Leão foi vendida em 2012

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Total de Investimentos e Gastos em Proteção Ambiental nas 

Operações de Manejo Florestal (Em milhares de R$)
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Tabela 11 - Total de Áreas Certificadas 

 

Na tabela 12 é possível observar a quantidade de energia elétrica gerada, 

consumida, comprada e exportada por cada uma de suas unidades fabris. 

Tabela 12 - Energia Elétrica 

 
 

A Fíbria apresenta em seu relatório de sustentabilidade os materiais 

usados nas operações industriais com seus pesos e volumes, conforme 

apresentado no gráfico 53.  

 

 

 

 

 

Unidade Área Total
Área Certificada 

pelo FSC

Área Certificada pelo 

CERFLOR/PEFC

Aracruz 346.256 289.973 323.869

Jacareí 157.236 157.198 157.198

Três Lagoas 342.481 276.317 276.317

Total 845.973 723.488 757.384

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Total de Áreas Certificadas

Araracruz Jacareí Três Lagoas Fíbria

Energia Elétrica total gerada 

nas instalações (MWh/tsa)²
0,652 0,703 0,851 0,724

Energia elétrica consumida 

(MWh/tsa)²
0,604 0,706 0,574 0,619

Energia elétrica comprada 

(MWh/tsa)²
0,008 0,039 0,007 0,015

Energia elétrica exportada 

(MWh/tsa)²
0,056 0 0,284 0,105

Energia elétrica exportada 

(em milhares de R$)³
36.443 0 56.024 92.466

2 tsa - tonelada de celeulose seca noar. 3 . Sendo que 8,6% e 33,4% da energia gerada nas Unidades Aracruz e Três

Lagoas, respectivamente, foram comercializadas.

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria
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Gráfico 53 - Materiais Usados nas Operações Industriais, por Peso e 

Volume 

 
 
 Um dos grandes desafios dentro do segmento de papel e celulose é a 

autossuficiência energética, neste aspecto em todas as unidades da companhia 

conseguem obter mais de 100%, conforme poderá ser observado no gráfico 54. 
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Gráfico 54 - Autossuficiência em Energia Elétrica 

 
 

Como pode ser verificado na figura 05 as maiores distribuições das 

vendas são para a Europa com 43%, seguida da Ásia com 24%, América do 

Norte 23% e América Latina 10%.  

 

Figura 05 - Distribuição das Vendas por Região 2015 
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A celulose vendida pela Fíbria tem como destino: 50% para papéis 

sanitários (Tissue), 35% para papéis para imprimir e escrever e 15% para papéis 

especiais, conforme pode ser observado no gráfico 55. 

 

Gráfico 55 - Tipo de Celulose para Uso Final - 2015 

 
 
Casos de irregularidade 

 Em 2015, a Auditoria Interna examinou 21 suspeitas de fraude, corrupção, 

benefícios impróprios e favorecimento a fornecedores, sendo um caso 

remanescente de 2014. Foram concluídas cinco como procedentes, que 

geraram rescisões contratuais com fornecedores e empregados e melhorias, de 

processos, entre outras medidas. Cinco denúncias foram classificadas como 

improcedentes, quatro não continham elementos mínimos para a abertura de 

investigação e sete permanecem em análise para conclusão em 2016. 

Estado de Alerta 

 A unidade de Jacareí capta e devolve água tratada para o Rio Paraíba do 

Sul, cujo volume baixou muito nos últimos anos. No Espírito Santo, a 

preocupação foi com a qualidade do Rio Doce, que alimenta a fábrica de Aracruz 

e foi afetado pelo acidente nas barragens da mineradora Samarco, situada em 

Minas Gerais. Esses riscos seguem sendo monitorados e não geraram impacto 

para a produção da Fibria. Também em Jacareí, o lamentável falecimento de um 

dos seus empregados exigiu da Comissão local agilidade e preparo para acolher 

os familiares, atender as solicitações legais e a imprensa. 

 

Processos Tributários Administrativos 

 Em 2015, a Fibria obteve decisão definitiva parcialmente favorável no 

julgamento do auto de infração, lavrado em 2012, relativo à operação de permuta 

de ativos realizada com a International Paper. A multa cobrada no caso foi 

reduzida pela metade e soma atualmente R$ 417 milhões (valor original). Em 19 
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de janeiro de 2016, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) julgou 

improcedente, por voto de qualidade do presidente do Carf, o recurso 

apresentado pela companhia no processo administrativo. A Fibria está 

analisando se apresentará recurso ainda na esfera administrativa. Além desse 

caso, em dezembro de 2015 a companhia recebeu auto de infração (multa de 

aproximadamente R$ 188 milhões) que exige o recolhimento de valores relativos 

ao IRPJ e da CSLL e questiona a dedutibilidade das despesas de depreciação, 

amortização e exaustão utilizadas pela companhia na apuração do imposto no 

ano-calendário de 2010. 

 

Ação de indenização contra a Eldorado 

 Em agosto de 2015, a Fibria entrou com uma ação de indenização contra 

a empresa Eldorado Brasil Celulose por uso indevido de um clone de eucalipto. 

O ajuizamento da ação principal de indenização foi decorrência natural da 

sentença da medida cautelar de antecipação de provas movida contra a 

Eldorado. Na sentença, proferida em julho de 2015, o juiz confirmou o laudo 

pericial que indicou 99,99999981% de probabilidade de as amostras de 

eucaliptos recolhidas em diferentes fazendas usadas pela Eldorado serem 

geneticamente idênticas a cultivar VT02, de propriedade da Fibria. Na tabela 13 

é possível verificar os valores monetários de multas. 

Tabela 13 - Valor Monetário de Multas 

 

 

Ações judiciais ambientais 
 

 A Fibria é parte em dez ações e procedimentos ambientais que no 

conjunto, podem ser considerados relevantes. Desse total, sete são Ações Civis 

2013 2014 2015

Pagas 0 0 0

Pendentes por decisão² R$ 1.087.582 1.186.637 1.009.317

Total R$ 1.087.582 1.186.637 1.009.317

1. Apenas consideradas multas por processo com valores acima de R$ 98 milhões

2. Mais informações sobre os casos pendentes por decisão estão disponíveis nas notas explicativas 2015

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Valor Monetário de Multas (Em milhares de R$)¹
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Públicas que questionam o licenciamento do plantio de eucalipto nos estados de 

São Paulo e Espírito Santo. Outro refere-se ao Termo de Ajuste de Conduta 

(TAC) firmado com o Ministério Público da Bahia em 05/12/2011, por intermédio 

da Promotoria de Justiça Ambiental Regional de Teixeira de Freitas, em razão 

de contratos de fomento firmados com proprietários de terras com 

irregularidades ambientais. As obrigações assumidas pela empresa nesse TAC 

são de R$ 12.535 mil. Os dois últimos procedimentos dizem respeito a infrações 

administrativas que geraram: 

• multa lavrada no ano de 2014, no valor de R$ 1,5 milhão, de autoria 

do órgão ambiental de Mato Grosso do Sul, que discute o suposto 

lançamento de efluentes no rio Paraná fora dos parâmetros 

estabelecidos na legislação. 

• multa – a única iniciada no ano de 2015 – no valor de R$ 500 mil, de 

autoria do órgão 

• ambiental municipal de Caravelas (BA) que questiona a operação de 

Terminal de Estocagem de Madeira de Eucalipto sem autorização do 

órgão ambiental competente. 

Acordos 

 Todos os acordos firmados pela empresa encontram-se inseridos nos 

sistemas de controle de acompanhamento da companhia e estão sendo 

cumpridos no prazo determinado. Apenas um novo TAC foi firmado com a 

Promotoria de Justiça de Bagé (RS), no ano de 2015, cuja obrigação consistiu 

na doação da quantia de R$ 1.369 ao Fundo de Proteção Cultural e Ambiental 

Bageense. Na tabela 14 é possível verificar o valor de multas ambientais. 

 

Tabela 14 - Valor Monetário de Multas Ambientais 

 

2015

Pagas R$ 521

Pendentes por decisão R$ 3.008

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Valor Monetário de Multas Ambientais                

(Em milhares de R$)¹

1. O valor de R$ 12 milhões de TAC mencionado não está incluído na tabela, por não se tratar

de multa nem ação judicial
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Furto de madeira 

 O furto de madeira, muitas vezes associado a incêndios criminosos, 

atingiu seu pico em 2011 com 297 mil m³, e teve uma redução significativa de 

95% até 2013.Dentre as ações que promoveram a queda de madeira desviada 

estão iniciativas tomadas pela Fibria para aproximar-se das comunidades do 

norte do Espírito Santo e sul da Bahia, regiões mais críticas, para promover a 

geração de emprego e renda na região. Em 2015, o furto de madeira atingiu 82 

mil m3, um aumento de quatro vezes em relação a 2014 (19 mil m3) decorrente 

de fatores exógenos como a recessão econômica vivida pelo Brasil e a crise 

hídrica que prejudicou a agricultura familiar dessas regiões. No gráfico 56 é 

apresentado o volume de madeira furtada. 

 

Gráfico 56 - Volume de Madeira Furtada (Em m³) 

 

 

Fibria Innovations 

 
 Em 2015, a Fibria deu um importante passo em bioestratégia ao adquirir 

a empresa canadense Lignol, hoje Fibria Innovations. Atualmente, possui uma 

plataforma de tecnologias proprietárias de 231 patentes e, portanto, novas 

possibilidades de trazer mais flexibilidade ao portfólio de produtos da companhia. 
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O banco reúne patentes de processo de celulose, de produto (celulose e papel), 

biotecnologia e, agora, de processo e produto ligados à lignina. Estão 

empenhados em desenvolver produtos renováveis com alto valor agregado – 

que saiam do conceito de commodity e que no futuro possam substituir derivados 

fósseis como fonte de matéria-prima. Outro movimento significativo nesse 

sentido foi obter, em 2012, participação societária na companhia americana 

Ensyn Energy Corporation, atualmente em 12,6%, com a qual trabalhamos no 

desenvolvimento do bio-óleo, que usa a biomassa como matéria-prima. 

Frente à crise hídrica 

 O problema da falta de água tornou-se recorrente em várias partes do 

mundo, não devido à expansão das plantações florestais, mas em decorrência 

de inúmeras alterações da paisagem causadas pela sociedade em geral e, 

principalmente, pelos efeitos globais das mudanças climáticas. A solução não 

depende apenas da ciência, mas do envolvimento de todos, de forma 

responsável. O manejo em mosaico de idades adotado pela Fibria, bem como 

suas práticas de conservação das florestas, são exemplos de contribuição para 

a regularização da vazão das bacias hidrográficas onde seus plantios estão 

localizados.  

 

Sistema de Gestão da Floresta 

 A Fibria possui um Sistema de Gestão Florestal com módulos para 

controlar as atividades das operações florestais, interação e gestão de fomento 

florestal e restauração ambiental. Implementado em 2015, o módulo de gestão 

da água nas operações é um importante avanço, pois nos possibilita o 

acompanhamento e visão mais abrangente do consumo de água. O Sistema de 

Gestão Florestal também possui interface com um banco de dados 

georreferenciado (GIS), que permite o controle desses recursos em uma gestão 

geoespacial, por meio do uso de imagens de satélite e fotografias aéreas. 

 

Saldo de carbono 

 A Fibria registra atualmente um saldo positivo próximo de 7,3 milhões de 

toneladas de CO2 equivalente entre emissões e remoções anuais de gases de 

efeito estufa. A meta é chegar a 11 milhões em 2025 – esse saldo, porém, 
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mudará com o início das operações do Projeto Horizonte 2, em Três Lagoas 

(MS), pois terá um incremento da floresta e uma fábrica que, proporcionalmente, 

emitirá menos gases de efeito estufa por dispor de tecnologias mais sofisticadas. 

Alinhada a uma economia de baixo carbono, que vem sendo desenvolvida 

mundialmente em função das mudanças climáticas, as atividades da Fibria e o 

programa de restauração ambiental estão transformando áreas degradadas em 

mosaicos de plantios florestais de alta produtividade e vegetação natural 

recuperada ou conservada. Assim, restabelecem uma série de serviços 

ecossistêmicos, como o sequestro e estoque de carbono, ambos providos pelo 

eucalipto e pelas áreas naturais. Com base no valor máximo para o cálculo de 

CO2 equivalente em terrenos de pastagem e considerando o total dessas áreas 

onde são estabelecemos, estima-se ter 9,9 milhões de toneladas de CO2 

equivalente. Com o desenvolvimento das florestas, aumentaram o estoque para 

90,9 milhões de toneladas de CO2, pelo aumento na biomassa acima, abaixo do 

solo e serapilheira. 

A restauração e seus impactos 

 A empresa Fíbria descreve em seu relatório de sustentabilidade 2015 que 

a atividade de recuperação de matas nativas pode ser vista, pelo público leigo, 

apenas como cumprimento da legislação por parte de uma empresa. No dia a 

dia da Fibria, essa atividade representa muito mais, com benefícios enormes 

para o negócio, o meio ambiente e a sociedade. Além de atender o Código 

Florestal, a restauração influencia diretamente a vida no campo, incluindo a 

produtividade das fazendas de eucalipto. Por essa razão, uma das principais 

metas de longo prazo é restaurar 40 mil hectares até 2025. Nos últimos cinco 

anos, foram investidos R$ 80 milhões na restauração de 16 mil hectares das 

regiões onde operam no país. A cobertura vegetal que está se desenvolvendo 

ajuda a manter a qualidade e a disponibilidade da água que, por sua vez, 

beneficia todo o ecossistema. O meio ambiente, nossas plantações e as 

comunidades vizinhas necessitam de nascentes saudáveis e abundantes. Ao 

conservar as florestas, também protegem o plantio e ampliando áreas para a 

reprodução e alimentação da fauna regional. Além de contratar prestadores de 

serviço e capacitar equipes dedicadas às atividades de restauração, passam a 

comprar mais mudas nativas dos fornecedores, movimentando uma nova 

economia em regiões de atuação nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas 
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Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Na tabela 15 é apresentado o total de 

retirada de água nas operações de manejo florestal. 

 

Tabela 15 - Retirada de Água nas Operações de Manejo Florestal 

 
 

 
No gráfico 57 é apresentado o estoque de carbono referente ao ano de 

2015. 
 

Gráfico 57 - Estoque de Carbono 2015 

 
 

Toda floresta plantada pode ocorrer que espécies sejam prejudicadas em 

seus habitats naturais, neste sentido a companhia apresenta na tabela 16 o total 

de espécies ameaçadas. 

Tipo de Captação 2013 2014 2015

Aracruz

Água superficial (m³) 934.728 505.865 580.364

Água subterrânea (m³) 25.168 115.573 125.905

Água de Chuva (m³) 0 7.909 2.618

Jacareí 

Água superficial (m³) 222.150 181.568 172.211

Água subterrânea (m³) 46.295 34.189 55.620

Rede de Abastecimento (m³) 0 7.825 0

Três Lagoas

Água superficial (m³) 473.093 413.559 362.256

Água subterrânea (m³) 25.117 24.607 27.279

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Total de Retirada de Água nas Operações de Manejo 

Florestal, por fonte
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Tabela 16 - Total de Espécies Ameaçadas 

 
 
 
Somos Potencialmente Poluidores 

Reconhecer que somos potencialmente poluidores foi um passo 

importante na inserção dos temas ambientais na agenda ativa e positiva da alta 

direção e na divulgação de nossa estratégia para toda a organização. O IDA – 

Índice de Desempenho Ambiental – é uma ferramenta que avalia a qualidade 

dos processos na indústria por meio de indicadores como prevenção e controle 

da poluição e gestão ambiental. O índice também entra na composição da 

remuneração dos empregados – o comprometimento das equipes, pautado por 

transparência, ajuda a construir valor e resultados mais duradouros. 

 
O desafio do Odor 

Reduzir o odor gerado pelos processos químicos da produção da celulose 

é um dos nossos maiores desafios. Para mitigar impactos nas fábricas e nas 

comunidades onde está presente, a Fibria organizou as Redes de Percepção de 

Odor, grupos formados por moradores vizinhos, parceiros e voluntários da 

empresa responsáveis por identificar alterações de odor nas unidades, que 

geram a melhoria da gestão ambiental. 

 

 

 

Grupo IUCN IBAMA

Plantas 26 46

Aves 34 78

Mamíferos 19 1

Anfíbios 1 0

Répteis 1 1

Peixes 0 1

Crustáceos 0 1

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Total de Espécies Ameaçadas em Habitats situados em 

áreas afetadas pelas operações florestais
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Lidando com os Resíduos 

Aterros bem projetados, com técnicas sofisticadas de construção e 

procedimentos rigorosos de uso, são equipamentos fundamentais para a 

indústria florestal. O que não impede a Fibria de perseguir a meta audaciosa de 

reduzir em 91% os resíduos sólidos dispostos em seus aterros industriais ou de 

terceiros até 2025. Entre 2011 a 2015, já conseguimos atingir 51% da meta total. 

Priorizamos disciplina na gestão integrada de resíduos e na aplicação do nosso 

conceito 4Rs – repensar, reduzir na fonte, reciclar e reusar. O principal benefício 

até o momento para o negócio é o aumento da eficiência de nossa matriz 

energética pela indução de insumos térmicos (lodo biológico e lodo primário são 

queimados na caldeira de biomassa) e agronômicos (inorgânicos transformados 

em corretivos de acidez do solo em substituição à cal). Na tabela 17 é 

apresentada os indicadores de desempenho ambiental. 

Tabela 17 - Indicadores de Desempenho Ambiental 

 

Como poderá ser observado no gráfico 58 os resíduos sólidos industriais 

podem ser reaproveitados, a unidade que mais atua neste aspecto é a de 

Aracruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

IDA Geral 93,6 93,9 94,5 95,0 95,7 95,4 95,0 95,3 95,5

Gestão 95,7 97,9 98,9 94,6 93,6 94,6 96,9 96,9 96,9

Prevenção 93,6 92,5 92,5 97,9 98,9 96,8 93,7 94,7 98,0

Controle 91,4 91,4 92 92,5 94,6 93,6 94,7 94,7 93,7

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Indicadores de Desempenho Ambiental (%)

Aracruz Jacareí Três Lagoas
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Gráfico 58 - Resíduos Sólidos Industriais Reaproveitados 

 

A água é essencial para a produção de celulose, uma das principais 

matérias primas, portanto, ela sofre vários impactos. No gráfico 59 será 

observado a captação específica de água nas operações industriais.  

 

Gráfico 59 - Captação Específica de Água nas Operações Industriais 

(m³/tsa) 

 

Na tabela 18 será apresentado o total de retirada de água nas operações 

industriais.     
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Tabela 18 - Total de Retirada de Água nas Operações Industriais, por Fonte 

 

Será apresentado na tabela 19 o percentual de água reutilizada e 

reciclada. 

 

Tabela 19 -  Água Reciclada e Reutilizada 

 

Na tabela 20 é possível verificar os efluentes gerados pela companhia no 

ano de 2015.  

Tabela 20 - Efluentes 

 

No relatório de sustentabilidade a empresa apresenta o total de 

investimento e gastos com proteção ambiental sem suas operações industriais. 

Esses valores poderão ser observados na tabela 21.  

 

 

Aracruz Jacareí Três Lagoas Total

Total (m³) 73.332.572 30.844.572 36.254.494 140.431.638

Volume captado (m³/dia) 212.454 84.410 100.707 397.571

Volume captado (m³) 77.545.838 30.844.572 36.254.494 144.644.903

Total de Retirada de Água nas Operações Industriais, por Fonte

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Aracruz Jacareí Três Lagoas Total

Percentual de água reciclada e reutilizada 71% 81% 80% 76%

Volume de água reciclada (m³) 268.047.989 158.710.724 179.254.004 606.012.718

Total de água retirada (m³) 77.545.838 30.844.572 36.254.494 144.644.903

Percentual e Volume Total de Água Reciclada e Reutilizada nas Operações Industriais

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Unidade BAT Aracruz Jacareí Três Lagoas Total

Nitrogênio total kg/tsa 0,1 - 0,25 0,23 0,050 0,14 0,17

Fósforo total kg/tsa 0,01 - 0,03 0,07 0,05 0,08 0,07

DQO kg/tsa 8 - 23 13,99 6,97 8,2 10,84

DBO kg/tsa 0,3 - 1,5 2,17 0,34 0,82 1,39

Sólidos suspensos kg/tsa 0,6 - 1,5 1,55 2,08 3,52 2,20

Volume de efluentes m³/tsa ND 27,93 27,29 22,65 26,36

Efluentes

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria
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Tabela 21- Gastos em Proteção Ambiental 

 
 

Na tabela 22 poderá ser observado o consolidado das unidades nos 

períodos de 2013 a 2015 e com a meta para o ano de 2016.  

 

Tabela 22 - Consolidado Fíbria 

 

Total Fibria 139.195

Total de Investimentos 55.198

Resíduos 6.085

Emissões 33.722

Recursos Hídricos 10.766

Remediação de àreas contaminadas 258

Gestão ambiental 1.074

Outros investimentos ambientais 3.293

Total de Custeio 83.997

Resíduos (transporte, destinação, licenças) 38.669

Emissões (efluentes) 20.964

Recursos hídricos (monitoramentos) 21.069

Remediação de àreas contaminadas/passivos ambientais0

Gestão ambiental (custo fixo) 1.471

Outros custeios ambientais 1.823

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

Total de Investimentos e Gastos em Proteção

Ambiental nas Operações Industriais, por Tipo

(em milhares de R$)

2013 2014 Meta 2015
2015            

(Média ponderada)
Meta 2016

Energia consumida (MWh/tsa) 0,59 0,59 0,589 0,625 0,621

Água captada (m³/tsa) 31,1 30,7 30,6 30,56 30,6

Geração de resíduos (kg/tsa) 219 213 209,3 220,69 209,3

Nox (kg/tsa) 1,3 1,4 1,2 1,38 1,2

DBO (kg/tsa) 1,6 1,5 1,48 1,39 1,3

AOX (kg/tsa) 0,07 0,07 0,07 0,069 0,07

Sólidos Suspensos (kg/tsa) 1,7 2,0 1,6 2,4 2,2

Consolidado Fíbria

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria
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A solução nas Florestas Iniciativas para Reduzir a Emissão dos Gases de 

Efeito Estufa são Urgentes e Necessariamente Envolvem as Florestas. 

As mudanças climáticas afetam a disponibilidade de água, e as florestas 

rapidamente se ressentem. O aumento da temperatura faz com que mais água 

seja utilizada, alterando o padrão do ciclo hidrológico e, portanto, afetando todos 

aqueles que dependem desse recurso natural. O negócio da Fibria caracteriza-

se pela produção de madeira e celulose com a menor utilização e interferência 

possível dos recursos naturais. A integração entre plantios de eucalipto 

entremeados com vegetação nativa - para cada 2 hectares de florestas plantadas 

a Fibria mantém 1 hectare de área natural preservada – contribui para a 

preservação de nascentes, redução do assoreamento dos corpos d`água, 

favorecendo o equilíbrio dos ciclos de água, carbono e energia, o que traz 

consequências positivas para a conservação dos recursos naturais como um 

todo. Na visão da Fibria, não há como mitigar os riscos das mudanças climáticas 

sem a participação das florestas. Empresas do setor, portanto, tornam-se atores 

indispensáveis na busca de alternativas para aumentar o sequestro de carbono 

e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. 

 

COP21, uma semente 

A Fibria participou dos debates da COP21, em Paris, como empresa da 

indústria florestal e membro da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), do Conselho 

Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) e da 

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Queremos inserir a floresta como 

uma solução econômica, ambiental e social viável para a fixação de carbono. E 

acreditamos que só será possível dar um salto – na velocidade, qualidade e no 

tamanho da necessidade do planeta se garantirmos quatro condições principais 

às florestas: 

• ampliar as áreas florestais de manejo sustentável, reduzindo o 

desmatamento e restaurando as matas nativas em áreas apropriadas; 

• fomentar as atividades ligadas à cadeia produtiva da floresta, 

importantes para uma economia de baixo carbono; 

• desenvolver mecanismos robustos de remuneração dos serviços 

ecossistêmicos (públicos ou privados), como estoque de carbono, 

produção de água e conservação da biodiversidade; 
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• avançar na aplicação de tecnologias que permitam maior 

sustentabilidade às cadeias produtivas da agropecuária e às florestas. 

 

Fundamental destacar também que o incremento da tecnologia tornará 

possível uma série de produtos renováveis, como os biomateriais e 

biocombustíveis. Atualmente, existem subsídios enormes sendo pagos 

globalmente para os combustíveis fósseis. Se ao menos uma parte desse 

montante for investido em soluções que vêm da floresta, daremos um salto no 

desenvolvimento de produtos que poderão substituir materiais com maior 

pegada de carbono.  

No gráfico 60 é apresentado as emissões de gases no meio ambiente, 

conforme cada unidade fabril.  
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Gráfico 60 - Emissões 2015 (Kg/tsa) 

 
 

Na tabela 23 é possível analisar a intensidade de sequestro e emissões 

de gases de efeito estufa no período de 2013 a 2015. 
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Tabela 23 - Sequestro e Emissões de Gases de Efeito Estufa 

 
 

 

O relatório de sustentabilidade apresenta o período de 2013 a 2015 em 

relação a área contratada referente a fomento florestal, destacando reduções 

significativas no ano de 2015 em todas as unidades. Veja com mais detalhe os 

dados citados na tabela 24. 

Tabela 24 - Fomento Florestal – Área Contratada 

 
 

Em 2015 é possível analisar um investimento em infraestrutura na 

unidade Três Lagoas – MS, isto ocorreu devido à expansão da unidade fabril. 

Maiores detalhes podem ser observados na tabela 25. 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

Sequestro (tCO2eq/tsa) 3,93 3,65 4,50

Emissões - operações industriais, florestais e 

de logística (tCO2eq/tsa)
0,36 0,39 0,34

Emissões - Biomassa (tCO2/tsa) 2,46 2,50 2,59

Balanço (sequestro - emissões) (tCO2eq/tsa) 1,10 0,76 1,57

Intensidade de Sequestro e Emissões de Gases de Efeito 

Estufa (GEES)

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria

2013 2014 2015

Aracruz 56.755 61.080 54.800

Capão do Leão 28.133 27.458 13.634

Jacareí 20.508 15.436 8.029

Três Lagoas 2.657 2.656 1.813

Total 108.053 106.630 78.276

Fomento Florestal - Área Contratada (Há)

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria
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Tabela 25 - Investimento em Infraestrutura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015

Aracruz 213.378 353.774 220.781

Jacareí 720.227 1.662.632 2.737.552

Três Lagoas 1.396.489 1.357.936 4.011.421

Total 2.330.094 3.334.342 6.969.754

Investimento em Infraestrutura

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Fíbria
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3.2 Suzano Papel e Celulose S.A 

A empresa Suzano destaca em suas notas explicativas que os ativos 

biológicos são mensurados pelo valor justo. Neste caso os ativos biológicos são 

florestas de eucaliptos utilizadas para abastecimento de madeira nas fábricas de 

celulose.  

A organização apresentou os seguintes resultados entre os períodos de 

2013 a 2015, representados na tabela 26. 

Tabela 26 - Comparativo entre Controladora e Consolidado - Valor Justo 

 

Apresenta que a avaliação das florestas de eucalipto foi realizada pela 

Administração através do método de renda (Income Approach), baseado no fluxo 

de caixa futuro descontado a valor presente. Ainda destaca que a Companhia, 

para realizar a determinação do valor justo dos seus ativos biológicos 

considerou, todos os custos compreendendo a implantação, reforma e 

manutenção líquidos dos impostos. No caso, administra os riscos financeiros 

relacionados com a atividade agrícola de forma preventiva. Para caso de 

sinistros decorrentes de incêndios é feito o monitoramento constante através de 

torres de observação, com sistemas de alarmes de incêndio treinadas para 

combater os focos nas áreas florestais.  

A Companhia destaca em suas notas explicativas não possui nenhum tipo 

de subvenção governamental relacionado aos seus ativos biológicos, bem como, 

Controladora Consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2013 3 .023.522 2.965.872

Adições (1) 7 62.745 743.551

Incorporação VFSA  4 28.785 428.785

Incorporação SER  6 .866 -

Exaustão no exercício -455.385 -455.385

Ganho na atualização do valor justo 1 2.847 12.847

Outras baixas (2) -36.249 -36.249

Saldos em 31 de dezembro de 2014 3 .743.131 3.659.421

Adições (1) 1 .135.766 1.115.320

Exaustão no exercício -602.418 -602.418

Ganho na atualização do valor justo 2 3.145 23.145

Outras baixas (2) -64.960 -64.960

Saldos em 31 de dezembro de 2015 4 .234.664 4.130.508

Fonte: Notas Explicativas Suzano (2016)
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não possui ativos biológicos dados em garantia nas datas dessas 

demonstrações financeiras.  

Em 31 de dezembro de 2015, foi apurado um ganho pelo valor justo de 

R$ 23.145 (31 de dezembro de 2014, um ganho de R$ 12.847), sendo 

reconhecido anualmente no resultado na rubrica de outras receitas (despesas) 

operacionais. Na tabela 27 analisaremos as receitas e despesas operacionais 

da empresa Suzano, entre os anos de 2014 e 2015, vejamos: 

Tabela 27 - Receitas e Despesas Operacionais - Suzano 

 

No gráfico 61 analisaremos com mais precisão os dados apresentados da 

receita e despesas operacionais da empresa controladora Suzano nos períodos 

de 2015/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/215 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Resultado na venda de outros produtos -11.708 -7.997 5.608 4.397

Resultado na venda de ativo imobilizado e biológicos 600 474 641 432

Resultado na atualização do valor justo dos ativos biológicos 23.145 12.847 23.145 12.847

Provisão para perda e baixa de imobilizado e biológicos (1) -53.164 -39.664 -53.164 -39.664

Acordo comercial com fornecedor (2)  - 31.500  - 31.500

Recebimento de processos judiciais (3) - - - 10.756

Amortização do ativo intangível -4.523 -4.523 -19.815 -15.326

Arrendamento de terras com controladas -9.953 -9.549 - -

Realização de ágio por alienação de ativos (4) -20.731 - -20.731 -

Perda de Créditos Fiscais (5) -40.943 - -40.943 -

Outras receitas operacionais, líquidas 4.905 21.178 743 9.249

Total de outras receitas operacionais 28.650 65.999 30.137 69.181

Total de outras despesas operacionais -141.022 -61.733 -134.653 -54.990

Outras (despesas) receitas operacionais líquidas -112.372 4.266 -104.516 14.191

Fonte: Notas Explicativas Suzano (2016)

ConsolidadoControladora
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Gráfico 61 - Receita / Despesas Operacionais - Controladora - 2015/2014 

 

Na tabela 28 são representadas informações sobre a área geográfica para 

geração de receitas da empresa Suzano sobre os setores de celulose e papel, 

entre os períodos de 2015/2014. 

Tabela 28 -  Informação sobre Área Geográfica para Geração de Receitas 

 

Celulose Papel Total Celulose Papel Total

Receita Líquida 60.603.406 3.620.955 10.224.361 3.851.303 3.413.296 7.264.599

Mercado Interno 822.293 2.308.970 3.131.263 609.396 2.440.944 3.050.340

Mercado externo 5.781.113 1.311.985 7.093.098 3.241.907 972.352 4.214.259

Ásia 2.664.453 78.071 2.742.524 1.570.698 12.501 1.583.199

Europa 2.130.942 144.017 2.274.959 1.169.069 118.007 1.287.076

América do Norte 883.421 365.662 1.249.083 461.334 363.529 824.863

América do Sul e Central 102.297 648.637 750.934 40.806 465.403 506.209

África 0 75.598 75.598 0 12.912 12.912

Fonte: Notas Explicativas Suzano (2016)

31/12/201431/12/2015

Informação sobre Área Geográfica

Consolidado
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No gráfico 62 serão apresentadas informações geográficas sobre os 

setores de papel e celulose, dos períodos de 2015/2014 consolidado da empresa 

Suzano.  

Gráfico 62 - Informação Geográfica 2015/2014 – Suzano 

 

Relatório De Sustentabilidade 2015  

Descrição Da Empresa 

A Suzano Papel e Celulose (SPC), destaca em seu relatório de 

sustentabilidade de 2015 que é uma empresa de base florestal, de capital aberto, 

controlada pela Suzano Holding, com 92 anos de existência. Na cultura 

organizacional, ela se expressa no conceito “Juntos e Misturados”, ou seja, 

integrados e somados, nos completamos. Possui cerca de 8 mil colaboradores. 

Também apresenta que determinou um novo jeito de trabalhar, reformou o 

escritório central, em São Paulo (SP) – onde os profissionais não ocupam mais 

lugares fixos e os diretores não se fecham em salas individuais –, e as áreas 

administrativas das fábricas das unidades Suzano (SP), Limeira (SP), Mucuri 

(BA) e Imperatriz (MA), que tiveram suas divisões e paredes derrubadas. Esta 

maneira é atribuída para possuir mais autonomia a cada colaborador e os 
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estimular a trabalhar em equipe para propor soluções a problemas e dificuldades 

que encontram em seu dia a dia.  

A partir da base florestal, é destacado no relatório de sustentabilidade 

2015 a ampliação da produtividade das operações de papel e celulose e investir 

em negócios adjacentes. Nesse sentido, foi iniciado em 2015 a produção da 

Eucafluff, celulose fluff de fibra curta para atender o mercado de fraldas e 

absorventes; a empresa destaca que iniciará no seguimento de tissue (papéis 

para fins sanitários); e apresenta que foram investidos mais de R$ 70 milhões 

para a instalação de unidade de extração de lignina em escala industrial.  

A companhia também destaca que no fim de 2015, foram registrados 

receita líquida de R$ 10.224,3 milhões, 41% maior que a do ano anterior, dos 

quais R$ 6.603,4 milhões obtidos no negócio de celulose e R$ 3.620,9 milhões 

referentes ao segmento de papel. O patrimônio líquido fechou o período em R$ 

9.192,1 milhões, e os ativos totais somaram R$ 28.259,9 milhões. Na Bolsa de 

Valores de São Paulo (BM&FBovespa), as ações ordinárias (SUZB3), 

preferenciais Classe A (SUZB5) e preferenciais Classe B (SUZB6), valorizaram 

37,5% no exercício, enquanto o Ibovespa registrou queda de 13%. Também 

obtiveram aumento relevante da base acionária (de 8,1 mil em 2014 para 10,2 

mil) e de liquidez das ações, de R$ 12,8 milhões para R$ 16,1 milhões em volume 

financeiro diário. 

Certificações 

A Companhia destaca que participam de entidades representativas do 

setor de atuação e alinhadas aos seus princípios, como o Conselho Mundial do 

FSC® – Forest Stewardship Council®, assim como de instâncias como o Diálogo 

Florestal e os Fóruns Florestais estaduais.  

Apresenta que assinaram pactos nacionais e internacionais e que possui 

diversas certificações como: Forest Stewardship Council® (FSC® - C010014), 

na área industrial, ISO 9001 (qualidade), ISO 14001(meio ambiente), OHSAS 

18001 (segurança e saúde ocupacional), além de PEFC/Cerflor – Programa 

Brasileiro de Certificação Florestal. Em 2015, a Unidade Imperatriz conquistou 

dois selos europeus que a Unidade Mucuri já detinha: Ecolabel e Nordic Swan. 

As certificações garantem que foram adotadas práticas sustentáveis no processo 
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produtivo e seguiram os critérios ecológicos estabelecidos pela Comissão 

Europeia, especialmente no que diz respeito a emissões de gases, consumo de 

energia e uso de matéria-prima certificada. 

Gestão de Riscos 

Em 2015, a companhia destaca em seu relatório de sustentabilidade 2015 

que as gestões de riscos foram ampliadas abordando a relação com controles 

internos e riscos empresariais, gerenciando-os de forma integrada, em linha com 

o amadurecimento de sua governança corporativa. Nesse contexto, os riscos 

que até então eram administrados de forma descentralizada passaram a ser 

gerenciados pela área de Riscos Corporativos – que se tornou uma gerência-

executiva e teve o nível da equipe fortalecido. O objetivo da área é desenvolver 

atividades para identificar, classificar, formalizar e administrar os riscos 

corporativos, sempre com olhar estratégico e de forma a propor melhorias 

contínuas. A ideia que norteou o trabalho foi além da mitigação; incluiu também 

pensar a execução das tarefas de maneira mais eficiente. Faz parte de sua 

metodologia direcionar o foco nos riscos mais críticos, alguns deles relacionados 

a adaptações às mudanças climáticas, como sua exposição à vazão do Rio 

Mucuri, por exemplo, variáveis de mercado e eficiência operacional. Nesse 

aspecto, buscaram investir no longo prazo – especialmente em tecnologia – para 

assegurar a continuidade da produção.  Ao manter sua visão holística das 

operações, também foram intensificados os cuidados para nos proteger de 

cenários em que compliance ganha ainda mais importância. 

Ecoeficiência 

Na área industrial, a companhia demonstra que houve uma redução do 

consumo de químicos e ao aumento de geração de energia elétrica exportada – 

cujo volume, em Imperatriz e Mucuri, totalizou 718 mil MWh, o que é 60 % 

superior ao de 2014. A substituição da compra de energia pela autogeração, por 

sua vez, evitou a emissão de 261.858,79 toneladas de CO2 para a atmosfera. 

Em Mucuri, com o projeto de consolidação do sistema elétrico, foram exportadas 

energia pelas linhas 1 e 2 de produção, cuja capacidade instalada é de 40 MWh. 

A média de exportação foi gradativamente ampliada até o patamar de 30 

MWh/mês a partir de agosto. O projeto envolveu rearranjo no sistema, 
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melhorando a eficiência termodinâmica das turbinas, o que possibilitou produção 

de maior volume para exportação com a mesma quantidade de vapor nas 

caldeiras. Em atendimento ao Programa de Eficiência Operacional, também 

foram registrados no período expressivas reduções no consumo de água, 

energia elétrica e emissões e na geração de resíduos em Mucuri, Imperatriz e 

Limeira.  

Na unidade Suzano foi iniciada a planta de cozimento da qual, demandou 

um investimento de R$ 155 milhões – ampliará em 33 mil toneladas a capacidade 

de produção anual de celulose branqueada, o que elevará a capacidade da 

Unidade para 550 mil toneladas anuais. O equipamento também proporcionará 

redução do consumo de vapor e, consequentemente, de gás natural no balanço 

de insumos da fábrica. Um dos mais avançados em termos de cozimento de 

madeira, o digestor proporcionará melhor rendimento, com menor consumo de 

madeira para cada tonelada produzida, e redução da utilização de químicos no 

processo seguinte, de branqueamento. Outro benefício é a diminuição do 

consumo de energia elétrica e das emissões atmosféricas. 

Ganhos ambientais 

Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2015, o mercado global de 

celulose fluff é atendido majoritariamente (90%) pelos Estados Unidos e, em 

menor volume, por outros países como a Argentina. Estudos demonstram que o 

fornecimento local da celulose fluff para clientes no Brasil reduz as emissões de 

carbono. Há ainda trabalhos em avaliação do consumo de água na cadeia de 

fornecimento da celulose fluff de seus clientes, de forma a calcular as reduções 

proporcionadas pela substituição da fibra. 

Capital Natural 

Em 2015 a Suzano em sua operação florestal buscou a redução de 

custos. Ampliaram seus plantios, porém privilegiando o plantio em áreas mais 

próximas de nossas unidades em Limeira (5 mil hectares), Imperatriz (15 mil 

hectares) e Mucuri (10 mil hectares), para obter economia com frete – um dos 

principais fatores de custo. Outra medida adotada, que também contribui para 

diminuir as emissões, foi o swap de madeira, com foco no abastecimento das 

unidades Limeira e Suzano, com a Duratex e a International Paper. A prática 
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possibilita a troca de florestas próximas à unidade fabril de outra. No ano, o 

volume trocado totalizou 300 mil m³, com ganhos substanciais, estimados em 

15% de redução do custo médio da madeira trocada. 

Desde 2009, a Suzano é membro do Pacto pela Preservação da Mata 

Atlântica, o maior movimento do Brasil para restauração florestal de áreas 

degradadas com espécies nativas. Em 2015, foram firmadas parcerias com a 

ONG WWF Brasil, que tem como objetivos harmonizar a atividade humana com 

a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos 

naturais, e foi assinado o Protocolo do Setor Agroambiental, um conjunto de 

regras relacionadas ao manejo florestal às quais as empresas concordam em 

respeitar. 

A companhia ainda apresenta em seu relatório de sustentabilidade 2015 

que, por meio do projeto de monitoramento de fauna e flora, foram identificadas 

mais de 50 espécies ameaçadas de extinção em suas fazendas no Estado de 

São Paulo. O trabalho abrangeu amostragem dos 146 mil hectares – o 

equivalente a cerca de 150 mil campos de futebol –, entre plantios de eucalipto 

e áreas de preservação (biomas Cerrado e Mata Atlântica), e identificou, entre 

outros, o galito (alectrurus tricolor), ave rara cuja presença no estado é estimada 

em cerca de 80 indivíduos. O levantamento, realizado em parceria com a Casa 

da Floresta, encontrou 32 espécies de mamíferos, 337 aves e 155 plantas. 

Muitas delas são consideradas endêmicas, ou seja, exclusivas dos biomas Mata 

Atlântica e Cerrado, e outras, ameaçadas de extinção, como lobo-guará, 

jaguatirica, gato-do-mato, onça-parda, gato-mourisco, tamanduá-bandeira, 

bugio, anta, sagui-da-serra-escuro, araponga e macuco. O monitoramento 

detectou também dois locais a serem reconhecidos como Áreas de Alto Valor de 

Conservação (AAVC): as fazendas Siriema II e Capanhão. A primeira, no 

município de Itirapina (SP), soma 349 hectares, de bioma Cerrado, onde foram 

identificadas 145 espécies de aves, entre ela o galito, além de nove espécies de 

mamíferos de médio e grande portes, como o lobo-guará (chrysocyon 

brachyurus). Também foram encontradas algumas espécies exóticas, como a 

lebre europeia (lepus europaeus) e o javaporco (sus scrofa) – que tem 

apresentado crescimento acelerado no Estado de São Paulo. Já a Fazenda 

Capanhão, na região do Alto Tietê, tem 871 hectares de vegetação nativa 
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contíguos ao Parque Estadual da Serra do Mar, local de floresta ombrófila densa, 

ou seja, de alto valor para a conectividade e manutenção da biodiversidade do 

parque. Foram registradas 103 espécies de plantas, das quais cinco 

consideradas ameaçadas de extinção. Entre os animais, foram identificadas 151 

aves e 144 espécies de mamíferos, sendo 13 ameaçadas de extinção: araponga 

(procnias nudicollis), pavó (pyroderus scutatus), pixoxó (sporophila frontalis), 

macuco (tinamus solitarius), gavião-pega-macaco (spyzaetus tyrannus), gavião-

pombo-grande (pseudastur polionotus), gavião-pato (spyzaetus melanoleucus), 

choquinha-de-dorso-vermelho (drymophila ochropyga), anta (tapirus terrestres), 

jaguatirica (leopardus pardalis), gato-do-mato (lopardus sp.), gato-mourisco 

(puma yagouaroundi) e onça-parda (puma concolor). Do total de 1.196.928 

hectares de área florestal, 42.587 mil hectares são utilizados para infraestrutura. 

 A Suzano apresenta um percentual médio de 40% (477.490 ha) para 

preservação (APP, Reserva Legal e AAVC), dos quais 10% correspondem a 

FAVC (Floresta de Alto Valor de Conservação), ou seja, protegidas pela 

legislação e reconhecidas por suas importantes características de 

biodiversidade.  

Na tabela 29 é possível verificar a destinação das áreas: próprias, 

arrendamento e fomento no ano de 2015, destinadas a plantio, preservação e 

infraestrutura.  

Tabela 29 - Destinação de Áreas 2015 

 

Controle de Impactos Ambientais 

Em 2015 no relatório de sustentabilidade destaca que os gastos e 

investimentos com proteção ambiental somaram R$ 19,2 milhões. Destaca que 

Área Próprias Arrendamento Subtotal Fomento Total %

Plantio 325.974 111.673 437.612 86.703 524.323 44

Disponível para reforma 6.360 3.294 9.654 23.113 32.768 3

Disponível para plantio 93.446 26.037 119.483 2.277 121.760 10

Preservação 315.666 161.824 477.490 0 477.490 40

Infraestrutura 34.257 8.330 42.587 0 42.587 4

Subtotal 775.676 311.159 1.086.835 112.093 1.196.928 100

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Destinação de áreas (2015)
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inequívoco que o uso da terra de forma ampla, como exige o negócio, acaba 

gerando impactos. Nesse sentido, buscam diminuir a quantidade de terra usada, 

aproximar as florestas das unidades a fim de reduzir a emissão de Gases do 

Efeito Estufa no transporte da madeira, trabalhar a questão do consumo de água 

no plantio e mitigar os efeitos das operações no entorno das fábricas. 

A empresa destaca o reconhecimento de florestas plantadas como 

sequestradoras de carbono deve ser cada vez mais relevante ao longo do tempo. 

Em 2015, as florestas de eucalipto foram responsáveis pela remoção de 18 

milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera, trazendo à discussão o 

sequestro de carbono por sistemas florestais como uma alternativa para o 

controle de emissões. Todas as atividades são objeto de matriz de aspectos e 

impactos ambientais. Para as operações mais relevantes nesse sentido, 

estabelecemos ações mitigatórias que, em 2015, foram suficientes para evitar 

qualquer auto de infração e ocorrências ambientais. Para minimizarmos os 

impactos ambientais do transporte de produtos e outros bens e materiais, 

conduzimos as atividades de construção e manutenção de estradas de maneira 

planejada, para atender às necessidades de movimentação e acessos, evitando 

efeitos negativos, especialmente em relação à erosão, à alteração da qualidade 

da água e à biodiversidade, de acordo com o Procedimento para Execução e 

Manutenção de Obras Viárias. O poder erosivo das águas pluviais, por sua vez, 

é mitigado pela redução de sua velocidade. A água pode se mover pela 

superfície da estrada lateralmente ou longitudinalmente. Para isso, elaboramos 

planos de manejo das unidades, orientando sobre as técnicas que possibilitam 

a redução do transporte de sedimentos em razão da também diminuição da 

energia potencial das chuvas. 

Emissões 
 
 A Suzano descreve em seu relatório de sustentabilidade 2015, que desde 

2008, foram quantificadas as emissões de Gases do Efeito Estufa segundo a 

metodologia GHG Protocol, desenvolvida pelo World Resources Institute/World 

Business Council for Sustainable Development (WRI/WBCSD). No ano base 

2015, o processo apresentou evolução em comparação a períodos anteriores se 

considerarmos a inclusão da categoria de emissões de processo. Ao 

contabilizarmos as “emissões de processo” no balanço de 2014, obtemos, na 



173 
 

comparação do ano base 2015 em relação ao anterior, redução de 4% no 

balanço total de emissões. Esse resultado positivo reflete nossos esforços para 

a eficiência energética, redução do consumo e adoção de alternativas mais 

limpas de energia. A implantação do novo digestor da Unidade Suzano, que 

permitiu queda de 34% no consumo de gás natural, representa redução de 115 

mil tCO2 equivalente no balanço de emissões. A Unidade Mucuri, por sua vez, 

registrou queda de 11% no consumo de gás natural, o que representa redução 

de 18 mil tCO2 equivalente. A diminuição em 41% da aquisição de energia 

elétrica em relação ao ano de 2014 em todas as unidades responde pela redução 

de outras 53 mil tCO2 equivalente de Escopo 2. Além disso, a autogeração de 

energia elétrica nas unidades Mucuri e Imperatriz, bem como a exportação de 

energia elétrica para a rede, evitaram a emissão de 570 mil tCO2 equivalente 

para a atmosfera, uma vez que, deixando de comprar energia da rede, 

substituímos nossa matriz energética por fontes mais limpas de energia. 

A tabela 30 apresenta as emissões diretas brutas e as emissões biogênios 

por unidade, escopo 1. 

Tabela 30 - Emissões diretas de Gases do Efeito Estufa (Escopo 1) 

 
 

Unidade

Emissões 

diretas brutas 

(tCO2 e)

Emissões 

biogênios 

(tCO2 e)

UNI Imperatriz 497.467,55 2.933.820,03

UNI Mucuri 444.510,90 3.370.197,63

UNI Suzano 298.908,97 1.172.308,76

UNI Limeira 195.211,72 1.253.308,03

UNI Rio Verde 25.149,30 0,00

UNF MA 66.338,10 1.443,79

UNF BA 60.494,06 1.557,72

UNF SP 8.172,08 11.341,40

UNF PI 351,37 43,12

SPP 4,22 0,29

Total 1.596.608,27 8.744.020,77

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Emissões diretas de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) (Escopo 1)
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No relatório de sustentabilidade a companhia apresenta as emissões de 

gases do efeito estufa provenientes de escopo 2, conforme descrito na tabela 

31. 

Tabela 31 - Efeito Estufa provenientes da aquisição de energia (Escopo 2) 

 
 

Na tabela 32 é apresentado as outras emissões indiretas de gases do 

efeito estufa, no período de 2015 provenientes de escopo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade

Emissões 

diretas brutas 

(tCO2 e)

UNI Suzano 14.569,15

UNI Imperatriz 1.081,50

UNI Mucuri 729,53

UNI Limeira 41.805,88

UNI Rio Verde 4.867,41

UNF SP 78,04

UNF BA 0,07

UNF MA 25,26

UNF PI 27,65

SPP 255,49

Escritório Central 54,62

Unidades Internacionais 325,65

Total 63.820,25

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Efeito Estufa (GEE) provenientes da 

aquisição de energia (Escopo 2)
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Tabela 32 - Outras emissões indiretas de Gases do Efeito Estufa (Escopo 3) 

 
 

No período de 2015 ocorreu um aumento nas emissões controladas nas 

unidades de Mucuri e Suzano, e uma redução na unidade de Limeira, conforme 

pode ser observado na tabela 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade

Emissões 

diretas brutas 

(tCO2 e)

Emissões 

biogênias 

(tCO2 e)

UNI Imperatriz 45.033,30 3.110,87

UNI Mucuri 127.723,38 8.814,34

UNI Limeira 32.893,17 1.160,82

UNI Suzano 34.944,00 1.272,22

UNI Rio Verde 1.209,02 25,95

UNF SP 30.246,51 6.884,39

UNF BA 56.751,67 5.482,33

UNF MA 9.709,37 671,02

UNF PI 0,03 0,00

SPP 12.963,60 893,44

Outbound  Porto a Porto 181.895,40 0,00

Escritório Central 1.913,31 0,00

Unidades Internacionais 51.335,56 181,68

Total 586.618,32 28.497,06

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Outras Emissões indiretas de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) (Escopo 3)

Obs: Categorias de emissão de Escopo 3 inclusas: Transporte &

Distribuição (upstream); bens e serviços comprados; transporte de

funcionários; resíduos indiretos; viagens a negócios; combustão

estacionária; e emissões fugitivas indiretas.
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Tabela 33 - Emissões Controladas – Por Tipo 

 
 

O relatório de sustentabilidade apresenta um aumento significativo da 

substância que destrói a camada de ozônio HCFC-22 e HCFC-141b, conforme 

a tabela 34. 

 

 

 

 

 

 

Unidade Total de Emissões 2013 2014 2015

SOX¹ 402 486 663

NOX¹ 1.941 1.988 2.535

Material Particulado 1.328 605 602

TRS³ 141 120 138

SOX 32 383 102

NOX 1.322 440 1.197

Material Particulado 112 304 402

TRS 34 17 5

SOX 584 2.257 1.445

NOX 1.473 423 1.289

Material Particulado 307 317 486

TRS 3 7 9

Rio Verde NOX 12 10 4

Embu NOX 13 41 N/D

SOX N/D 173 202

NOX N/D 942 2.252

Material Particulado N/D 260 378

TRS N/D 86 58

* Operação comercial iniciou-se em 2014

1 Óxidos de Enxofre

2 Óxidos de Azoto

3 Compostos reduzidos de enxofre

N/D Não disponível

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Mucuri

Suzano

Imperatriz*

Limeira

Emissões Controladas  - por Tipo (em toneladas)
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Tabela 34 - Emissões de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio 

 
 

É possível verificar uma redução da intensidade de emissões de gases do 

efeito estufa no ano de 2015 em todas as unidades da companhia. Veja na tabela 

35. 

Tabela 35 - Intensidade de Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

 
 
Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

A empresa apresenta a auto geração de 2.829.239,23 MWh de energia 

nas unidades de Imperatriz e Mucuri evitaram, juntas, no ano de 2015, a emissão 

de 571.532,67 toneladas de CO2 para a atmosfera, uma vez que deixaram de 

comprar energia da rede, substituindo-a por uma matriz energética mais limpa.  

Queda em 20,83% das emissões por combustão estacionária devido à 

redução de consumo de gás natural nas UNIs Suzano e Mucuri e de óleo 

combustível na UNI Imperatriz. 

Importações (kg) 2014 2015

HCFC-22 4.217,06 7.501,92

HCFC-141b 0 493,00

HCFC-124a 108,80 27,00

Total 4.325,86 8.021,92

Metodologia: GHG Protocol

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Emissões de Substâncias que Destroem a 

Camada de Oozônio

2014 2015

UNI Imperatriz 0,414 0,36

UNI Mucuri 0,269 0,256

UNI Suzano 0,819 0,552

UNI Limeira 0,306 0,285

Corporativo 0,424 0,368

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Unidade

Intensidade (tCO2e) (Escopo 1)/t 

celulose vendável

Intensidade de Emissões de Gases do Efeito 

Estufa (GEE)
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 Redução em 41% das emissões por aquisição de energia elétrica, 

principalmente na UNI Suzano, acompanhada também pela queda do fator 

médio do SIN que impacta todas as unidades em operação no Brasil. 

Em seu relatório de sustentabilidade a empresa Suzano mostra a 

quantidade de insumos renováveis e não renováveis no período de 2015, 

conforme apresentado na tabela 36. 

Tabela 36 - Insumos Renováveis e Não Renováveis 

 

A companhia destaca que houve um aumento significativo de resíduos 

perigosos e não perigosos no ano de 2014, devido ao início das atividades da 

unidade de Imperatriz, sofrendo uma redução nos resíduos não perigosos e 

Insumo Tipo de fonte Unidade de Medida Quantidade

Ácido sulfúrico Não renovável  t 52.970,22

Alvejante ótico Não renovável t 7.046,33

Amido Renovável t 47.564,65

Aparas pós-consumo Renovável t 3.160,70

Aparas pré-consumo Renovável t 45.131,61

Cal virgem Não renovável t 8.443.434,76

Carbonato de cálcio Não renovável t 214.212,59

Caulim Não renovável t 32.606,94

Celulose Renovável t 33.042,11

Clorato Não renovável  t 41.007,03

Cloreto de sódio Não renovável t 17.387,03

Dióxido de cloro Não renovável t 29.289,67

Fertilizantes Não renovável t 165.134,67

Madeira Renovável m³ 14.594.307,20

Metanol Não renovável t 3.014,54

Mudas  Renovável unidades 119.608.894,00

Óxido de cálcio Não renovável t 19.030,62

Pasta de celulose Renovável t 65.290,30

Peróxido de hidrogênio  Não renovável t 14.109,21

Silicato de magnésio (talco) Não renovável  t 1.853.538,00

Soda cáustica Não renovável t 115.291,36

Sufato de magnésio Não renovável t 5.454,12

Sulfato de sódio Não renovável t 3.134.461,63

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Insumos Renováveis e Não Renováveis
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ainda um aumento constante no ano de 2015 de resíduos perigosos, conforme 

a tabela 37. 

Tabela 37 - Resíduos Não Perigosos e Perigosos 

 
 

A tabela 38 demonstra a destinação dos resíduos transportados, 

importados, exportados e tratados no período de 2013 a 2015. 

 

Tabela 38 - Resíduos Transportados, Importados, Exportados e Tratados 

 
 

No ano de 2015 a companhia demonstrou a quantidade de toneladas de 

insumos reciclados em suas unidades, conforme a tabela 39.  

 

 

 

Tipo de destinação 2013 2014 2015

Não perigoso 688.833,89 13.444.757,07 1.264.586,82

Perigoso 196,6 31.347,29* 36.363,29

Total 689.030,49 13.476.104,37 1.300.950,73

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Resíduos

*Aumento devido ao startup de Imperatriz e resíduos florestais que antes não eram contabilizados

Tipo de destinação 2013 2014 2015

Armazenamento 124.254,60 125.646,50* 19.790,83

Aterro 119.058,92 239.468,01** 262.613,10

Compostagem 195.826,84 105.229,48 145.972,38

Coprocessamento 92,64 145,63 13.567,14

Incineração 79,77 191,98 10.814,38

Reciclagem 125.863,79 12.886.317,08 513.535,43

Reutilização 123.853,92 101.166,28 31.402,61

Refino 0,00 0,49 0,60

Recuperação   0,00 17.940,00 303.254,20

Total  689.030,49 13.476.104,37 1.300.951,69

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

*Armazenamento anterior à destinação correta de resíduos não perigosos **Aumento é devido ao startup de 

Imperatriz

Resíduos Transportados, Importados, Exportados e Tratados
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Tabela 39 - Reciclagem de Insumos 

 
 

Em 2015 a empresa sofreu 21 queixas ou reclamações em relação a 

impactos ambientais, conforme descrito na tabela 40. 

 

Tabela 40 - Números de Impactos Ambientais 

 

Unidade industrial Insumo Quantidade Unidade de medida

UNI Rio Verde Aparas pós-consumo 3.160,70 t

UNI Limeira Aparas pré-consumo 45.131,61 t

UNI Mucuri Biomassa Picada 98.592,12 t

UNI Imperatriz Cascas/biomassa 79.026,79 t

UNI Limeira Cascas/biomassa 10.187,00 t

UNI Mucuri Cascas/biomassa 30.826,72 t

UNI Mucuri Cascas/biomassa 6.454,53 t

UNI Mucuri  Cascas/biomassa 98.592,12 t

UNI Suzano Cascas/biomassa 2.879,00 t

UNI Suzano Cascas/biomassa 13.962,50 t

UNI Limeira CO2 78.090,00 t

UNI Suzano Fibra de celulose 88.741,32 t

UNI Imperatriz Lama de cal 657.165,00 t

UNI Limeira Lama de cal 484.147,50 t

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Reciclagem de Insumos

Impactos  Quantidade

Danos em patrimônio pessoal 9

Manutenção de estradas 4

Ruído de máquinas 2

Outros impactos de silvicultura 6

Total 21

Processadas 100%

Solucionadas 100%

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano

Número de queixas e reclamações relacionadas a

impactos ambientais registradas, processadas e

solucionadas por meio de mecanismo formal



181 
 

A Suzano destaca sua preocupação com o meio ambiente, da qual busca 

melhores alternativas para a disposição de resíduos, por peso e tipo, conforme 

demonstra a tabela 41.  

 

Tabela 41 - Disposição de Resíduos, por Peso e Tipo 

 

Categoria do resíduo Disposição / Tratamento Periculosidade Quantidade Unidade

Aparas de papel Incineração Não perigoso 10.672,76 t

Aparas de papel Reciclagem Não perigoso 22.912,25 t

Areia/finos Aterro Não perigoso 20.659,83 t

Borrachas Reciclagem Não perigoso 3,99 t

Cal calcinada Aterro Não perigoso 7.548,80 t

Carga de fibra de celulose Recuperação Não perigoso 88.741,32 t

Cinzas Aterro Não perigoso 15.349,06 t

Cinzas Compostagem Não perigoso 699 t

Cinzas Reutilização Não perigoso 6.062,40 t

Dregs Aterro Não perigoso 116.080,34 t

Dregs Compostagem Não perigoso 4.506,00 t

Emulsões aquosas Coprocessamento Perigoso 83,22 t

Emulsões oleosas Incineração Perigoso 28,73 t

Filtros usados Coprocessamento Perigoso 0,83 t

Filtros usados Incineração Perigoso 5,27 t

Fios e cabos Reciclagem Não perigoso 7,33 t

Grits Aterro Não perigoso 7.833,03 t

Grits Reutilização Não perigoso 3.034,00 t

Lama de cal  Armazenamento Não perigoso 5.552,99 t

Lama de cal  Aterro Não perigoso 6.935,92 t

Lâmpadas Aterro Perigoso 32 unidades

Lâmpadas  Coprocessamento Perigoso 3.620,00 t

Lâmpadas Reciclagem Perigoso 6.238,84 t

Lixo ambulatorial Coprocessamento Perigoso 0,02 t

Lodos  Armazenamento Não perigoso 12.469,35 t

Lodos  Aterro Não perigoso 41.902,25 t

Lodos Compostagem Não perigoso 110.464,93 t

Lodos Reciclagem Não perigoso 13.961,76 t

Lodos Reutilização Não perigoso 15.955,00 t

Madeira/biomassa  Aterro Não perigoso 37.980,75 t

Madeira/biomassa  Compostagem Não perigoso 25.903,00 t

Madeira/biomassa  Reciclagem Não perigoso 454.221,11 t

Madeira/biomassa Recuperação Não perigoso 214.512,88 t

Materiais contaminados Aterro Perigoso 43,63 t

Materiais contaminados  Coprocessamento Perigoso 9.781,89 t

Materiais contaminados Incineração Perigoso 66,7 t

Óleo lubrificante Coprocessamento Perigoso 36,91 t

Óleo lubrificante Incineração Perigoso 17,88 t

Óleo lubrificante Reciclagem Perigoso 3.758,15 m³

Óleo lubrificante Rerrefino Perigoso 0,6 m³

Disposição de Resíduos, por Peso e Tipo
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Óleo lubrificante Reutilização Perigoso 3.517,79  m³

Papel/papelão Aterro Não perigoso 0,17 t

Papel/papelão  Reciclagem Não perigoso 32,87 t

Pilhas e baterias  Reciclagem Perigoso 43,88 t

Plásticos Aterro Não perigoso 35,14 t

Plásticos Incineração Não perigoso 6,81 t

Plásticos Reciclagem Não perigoso 806,23 t

Plásticos Reutilização Não perigoso 3,52 t

Pneus Reciclagem Não perigoso 103  unidades

Resíduos alimentares Aterro  Não perigoso 306,63 t

Resíduos sólidos industriais  Armazenamento Não perigoso 1.768,50 t

Resíduos sólidos industriais  Aterro Não perigoso 7.937,56 t

Resíduos sólidos industriais Compostagem Não perigoso 4.399,45 t

Resíduos sólidos industriais Coprocessamento Perigoso 42,8 t

Resíduos sólidos industriais  Incineração Perigoso 13,65 t

Resíduos sólidos industriais  Reciclagem Não perigoso 10.896,29 t

Solventes contaminados Incineração Perigoso 2,59 t

Sucata metálica Reciclagem Não perigoso 680,08 t

Tambores metálicos Reutilização Não perigoso 2.804,00 t

Vidros Reciclagem Não perigoso 2,98 t

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Suzano



183 
 

3.3 Klabin Papel S.A 

A Klabin apresentou em notas explicativas algumas informações sobre as 

questões ambientais. A empresa destacou que seus ativos biológicos 

correspondem ao cultivo e plantio de florestas de pinus e eucalipto para a 

produção de celulose e também para vendas de toras para terceiros. Destacou 

que os ativos biológicos foram contabilizados a valor justo. Para este 

reconhecimento a valor justo a organização, as florestas de eucalipto acima de 

três anos e de pinus acima de cinco anos, as florestas com idades menores as 

mencionadas foram contabilizadas a custo histórico.  

Na tabela 42 observaremos o custo e os ajustes ao valor adicionado de 

ativos biológico entre os anos de 2016/2015, da controladora e consolidado, da 

empresa Klabin. 

Tabela 42 - Custo e Ajustes ao Valor Justo de Ativos Biológicos - Klabin 

 

No gráfico 63 analisaremos o custo e os ajustes ao valor adicionado de 

ativos biológico entre os anos de 2016/2015, a cor laranja representa o ajuste ao 

valor adicionado dos ativos biológicos e a cor azul representa o custo de 

formação dos ativos biológicos, da controladora e consolidado, da empresa 

Klabin. 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Custo de formação dos ativos biológicos 832.519 836.726 1.181.274 1.103.596

Ajuste ao valor justo dos ativos biológicos 1.564.943 2.020.416 2.475.322 2.502.793

2.397.462 2.857.142 3.656.596 3.606.389

Fonte: Elaborado pelo autor

Controladora Consolidado
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Gráfico 63 - Custo e Ajustes ao Valor Justo de Ativos Biológicos – Klabin 

 

A empresa também destaca em notas explicativas que a decisão de 

reavaliação a valor justo de seus ativos biológicos é trimestralmente, isto para 

que não ocorra defasagem significativa do saldo do valor justo dos ativos 

biológicos nas informações financeiras.  

Na tabela 43 estão representados alguns dos ativos biológicos da 

empresa Klabin, os saldos entre 2014/2015/2016, da controladora e consolidado. 
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Tabela 43 - Ativos Biológicos - Klabin 

 

No gráfico 64 veremos com mais detalhe, o quanto cada ativo biológico 

da empresa Klabin consome em determinado período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controladora Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2014 3.010.395 3.667.085

Plantio 70.069 100.471

Exaustão:

Custo histórico -77.728 -79.814

Ajuste ao valor justo -598.316 -605.489

Variação de valor justo por:

Preço 11.950 36.114

Crescimento 452.749 499.999

Alienação de ativos -11.977 -11.977

Saldo em 31 de dezembro de 2015 2.857.142 3.606.389

Plantio 112.467 144.868

Exaustão:

Custo histórico -100.575 -114.509

Ajuste ao valor justo -516.842 -560.382

Variação de valor justo por:

Preço 2.376 -3.355

Crescimento 117.987 536.266

Compra de ativos 81.263 81.263

Alienação de ativos -33.944 -33.944

Constituição de controlada (i) -122.412 -

Saldo em 31 de dezembro de 2016 2.397.462 3.656.596

Fonte: Notas Explicativas Klabin (2017)
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Gráfico 64 - Ativos Biológicos – Klabin 

 

Na análise de sensibilidade a Klabin destaca que na hierarquia do CPC 

46, referente as mensurações a valor justo, o cálculo encontra-se em nível 3, 

devido à complexidade e estrutura de cálculo. O preço médio ponderado utilizado 

na avaliação do ativo em 31 de dezembro de 2016 foi equivalente a R$ 59/m³ 

(R$ 57/m³ em 31 de dezembro de 2015).  

Relatório de Sustentabilidade 2015  

A empresa Klabin apresentou através de seu relatório de sustentabilidade 

suas metas e resultado para 2014 e 2015 e suas metas para os próximos 3 a 5 

anos, conforme pode ser observado no quadro 28. 
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Quadro 28 -  Metas e Resultados para Redução de Impactos Ambientais 

 

A área de Meio Ambiente participa de um comitê de mesmo nome e é 

formada pela Diretoria e por representantes dos negócios Papel, Embalagens e 

Reciclados. O comitê define as metas de energia, água, emissões, resíduos 

reaproveitados, resíduos sólidos perigosos e reciclagem, entre outras áreas. A 

partir dessas metas são definidas outras específicas para todas as unidades da 

companhia. 

 

Combustível Mais Limpo 

Duas das unidades industriais completaram a conversão de suas 

caldeiras para fontes de energia mais limpas e renováveis. A Unidade Itajaí (SC) 

passou a utilizar nova caldeira a gás para a geração de vapor na produção de 

papelão ondulado. A mudança contribui para tornar mais limpa a matriz 

energética da companhia, reduzindo o impacto ambiental. Já a Unidade 

Angatuba (SP) instalou duas caldeiras que utilizam biomassa para produzir 

Objetivo
Meta 

2014

Resultado 

2014

Meta 

2015

Resultado 

2015
Meta 2016

Meta Médio 

Prazo                 

(de 3 a 5 anos)

Reduzir emissões de

gases de efeito estufa

205 kg 

CO2eq/t 

papel

219,36 kg 

CO2eq/t papel 

(Klabin S.A)

225 kg 

CO2eq/t 

papel                    

(Klabin S.A)

210,46 kg 

CO2eq/t papel 

(Klabin S.A)

210 kg CO2eq/t  

(Klabin S.A)

185 kg CO2eq/t 

papel  (Klabin S.A)

Reduzir emissões

diretas de gases de

efeito estufa

0,5% em 

relação a 

2013

Reduzido 1%

Reduzir 

0,1% em 

relação a 

2014

0,6% em 

relação a 2014

0,2% em relação a 

2015

Reduzir energia 

comprada

918.826 MW- 

h/ano

Reduzir 1% 

em relação a 

2014

1.006.607,69 

MW-h/ano 

aumento de 

10%

Reduzir 1% em 

relação a 2015
Reduzir 5%

Reduzir consumo de

água

62.719 m³/ano 

x 1000

Reduzir  

0,1% em 

relação a 

2014

1,18% de 

redução em 

relação a 2015

Reduzir 0,5% em 

relação a 2015

Aumentar a

participação de fontes

renováveis na matriz

energética

87% 84,60% 84% 83% 84% 88%

Ampliar a

autossuficiência em

geração de energia

57% das 

necessidade

s 

51,20% 52% 53%

45%                               

Meta foi reduzida

devido à perda de

geração da PCH

Salto Mauá (término

do período de

ressarcimento)

100% das 

necessidades

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin
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vapor - no caso, resíduos vegetais da operação florestal. Trata-se de fonte 

renovável que cumpre o duplo objetivo de beneficiar o meio ambiente e baixar 

nossos custos de energia. 

Estão empenhados há alguns anos na troca do combustível fóssil por 

biomassa como fonte energética. Conseguiram uma redução de 94 mil 

toneladas/ano no consumo de óleo combustível nos processos industriais e 

temos 83% de nossa matriz energética proveniente de fontes renováveis. 

Estamos perto, portanto, da meta de utilizar 88% de energia renovável em 2019. 

Diversas fontes contribuem para essa matriz mais limpa: além da biomassa, 

fazemos a queima do licor preto (subproduto do processo industrial) e usam 

energia elétrica própria de geração hidráulica. 

A preocupação com a disponibilidade de energia abundante e limpa se 

estende à recém-construída Unidade Puma, em Ortigueira (PR). Ela fará da 

Klabin uma organização autossuficiente na geração de energia elétrica, pois terá 

capacidade de produzir 270 megawatts. Desses, 120 megawatts serão utilizados 

na operação industrial da unidade e 150 MW ficarão disponíveis para 

comercialização no Sistema Elétrico Brasileiro - o suficiente para abastecer uma 

cidade de 500 mil habitantes. 

Em 2015, a Klabin consumiu 37.793.687,70 GJ para o consumo de 

energia, sendo mais de 82,93% dos combustíveis provenientes de fontes 

renováveis. Desse total, apenas 3.623.999,70 GJ foram adquiridos do sistema 

elétrico nacional (consumo de eletricidade comprada). Não houve redução no 

consumo absoluto de energia no ano.  

Na tabela 44 será destacado o consumo de combustíveis de fontes não 

renováveis, fontes renováveis e consumo de eletricidade nos anos de 2014 e 

2015. 
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Tabela 44 - Consumo de Combustíveis 

 

A taxa de intensidade energética da Klabin em 2015, calculada pela 

relação de GJ por tonelada bruta produzida, foi de 13,78. As taxas de intensidade 

energética por unidade de negócio, podem ser verificadas através da tabela 45. 

 

 

 

 

 

 

2015 2014

Gás Natural 1.435.481 1.182.161

Óleo combustível 4.077.194 3.445.957

GLP 316.632 297.019

Diesel estacionário 4.255 1.654

Total 5.833.562 4.926.791

2015 2014

Biomassa 12.088.429 12.681.858

Licor negro 15.489.422 14.821.088

EE hidráulica 758.275 757.368

Total 28.336.126 28.260.314

2014

3.247.135,49

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Consumo de Combustíveis Oriundos de Fontes Renováveis por tipo de 

Combustível (em GJ)

Consumo de Combustíveis Oriundos de Fontes Não Renováveis por Tipo 

de Combustível (em GJ)

Consumo de Eletricidade (em GJ)

2015

3.623.999,70
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Tabela 45 - Taxa de Intensidade Energética 

 

Menos Carbono Na Atmosfera 

Ao trocar combustível fóssil por biomassa na matriz energética, a Klabin 

também reduz sensivelmente a emissão de gases de efeito estufa (GEE), o 

principal fator do aquecimento global. Foram registrados, desde 2004, uma 

queda de 57,2% na emissão de CO2eq provocada pelas atividades de produção 

de papel, associada principalmente à troca do óleo combustível por uma fonte 

renovável. A Klabin contabiliza e apresenta seus resultados nesse campo de 

forma transparente, por meio de Inventário de Emissões elaborado de acordo 

com o padrão do Programa Brasileiro GHG Protocol e divulgado em seu Registro 

Público. 

No ano de 2015, não ocorreu aumento significativo das emissões 

absolutas de CO2eq do escopo 1. O pequeno aumento de 3 mil tCO2eq é reflexo 

do maior consumo de combustíveis fósseis tanto em fontes móveis (transporte 

de madeira) como em fontes fixas. Isso também explica as reduções nas 

emissões de escopo 3 em 2015. O uso de transporte marítimo evitou, no ano, a 

emissão de 11,14 mil toneladas de CO2eq. Em relação às emissões de escopo 

1 e 2, houve redução de 3,6 mil tCO2eq em 2015, com trocas de caldeira a óleo 

e melhorias na linha de processo. A emissão de biomassa aumentou em 574 mil 

tCO2, refletindo o aumento de consumo de biomassa e licor negro. A taxa de 

intensidade de emissões de GEEs da Klabin (escopos 1, 2 e 3) foi de 249,7 

kgCO2/t produzida em 2015, menor que a de 2014, de 283,32 kgCO2/t produzida. 

Para o cálculo de suas emissões, a Klabin utiliza metodologia do GHG Protocol 

Brasil, padrão reconhecido mundialmente. O ano-base escolhido para os 

2015 2014

Papéis 20,92 22,95

Embalagens 0,81 1,27

Reciclados 2,17 2,2

Sacos 0,4 0,45

Klabin 13,78 15,39

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Taxa de Intensidade Energética (Energia comprada + 

Energia Própria) (em GJ/T Produzida)
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cálculos é 2010. Na tabela 46 é apresentada as emissões diretas, indiretas e 

outras fontes.  

 

Tabela 46 - Emissões Diretas, Indiretas e Outras Fontes 

 

A Klabin apresenta uma redução significativa de outras emissões brutas 

de Gases do Efeito Estufa no período de 2015, conforme apresentado na tabela 

47.  

 
Tabela 47 - Outras Emissões Brutas de GEE  

 
 

No ano de 2015 a Klabin reduziu as emissões de Gases de Efeito Estufa, 

referentes a escopo 1, escopo 2 e escopo 3, conforme pode ser verificado na 

tabela 48. 

 

 

2015 2014

Escopo 1 (fóssil) 426,3 427

Biomassa 3337,1 2762,8

Escopo 2 140,3 146,9

Escopo (1+2) 570,3 573,9

Escopo 3 106,8 137,6

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Emissões Diretas, Indiretas e Outras Fontes

Emissões Diretas de GEES (em Mil TCO2EQ)

Emissões de GEE (em Mil TCO2EQ)

Emissões Indiretas de GEE (em Mil TCO2EQ)

2015 2014

Emissões provenientes de transporte

do produto
Mercado nacional e Mercosul 63,38 84,2

Transporte rodoviário 12,22 31

Transporte marítimo 1,08 2,8

11,14 28,2

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Emissões evitadas via transporte marítimo

Emissões provenientes de transporte

hidroviário - cabotagem - de papel

entre unidades

Outras Emissões Brutas de GEE (em Mil TCO2EQ) 
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Tabela 48 - Taxa de Intensidade de Emissões de GEES 

 

A Klabin teve aumento de emissões atmosférica em 2015, com destaque 

para as emissões de NOx, que subiram de 2,79 Kg/t de papel para 6,43. Esse 

aumento ocorreu devido à maior geração de energia e à produção de vapor para 

as fábricas, reflexo do aumento de consumo de combustíveis fósseis e 

renováveis nas caldeiras e nos fornos. Na tabela 49 é apresentado esses 

aumentos. 

Tabela 49 - Volume de Emissões Atmosféricas 

 

Menos Água Na Produção 

O consumo de água da Klabin em 2015 teve redução de 1,18% em 

relação ao ano anterior. O volume da água de reuso foi mantido em 39,6% do 

total da água consumida (resultado similar ao de 2014). Possuem a meta, na 

unidade de negócio Papel, de alcançar no médio prazo - em três a cinco anos a 

partir de 2014 - um gasto de água de 38 metros cúbicos por tonelada de papel. 

Pela importância do recurso natural, o uso racional e sem desperdício da água 

é um desafio cada vez mais importante para a indústria. A Klabin tem sistemas 

2015 2014

Escopo 1 157,32 170,03

Escopo 2 51,79 58,49

Escopo 3 39,11 54,8

Escopo (1+2) 210,46 228,52

Total (Escopo 1+2+3) 249,7 283,32

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Taxa de Intensidade de Emissões de GEES (em KGCO2 /T Produzida)

2015 2014

SOx 0,93 0,25

NOx 6,43 2,79

Material particulado 5,57 3,8

Produção de papel 1.734.393 1.664.567

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Volume de Emissões Atmosféricas Significativas, 

Discriminadas por Tipo
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de medição da vazão de água em suas fábricas, em alguns casos com 

discriminação por processo produtivo, de forma a permitir um controle mais 

acurado. 

Em 2015, a Klabin consumiu 61.980.374 m3 de água, sendo mais de 99% 

proveniente de fontes de água superficiais. Por respeitar as outorgas 

estabelecidas, a companhia não afeta significativamente nenhuma fonte hídrica 

das quais retira água. Em relação a 2014, houve redução de 1,18% no consumo, 

superando a meta estabelecida de 0,1%. Na tabela 50 será demonstrado o 

volume total de água retirada nos anos de 2014 e 2015. 

 

Tabela 50 - Volume Total de Água Retirada  

 

Em 2015, 24.525,03 m³ de água foram reciclados ou reutilizados, 

representando 39,6% do total de água retirada. Conforme pode ser visualizado 

na tabela 51. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2014

Água de superfície 61.681.494 62.385.795

Água subterrânea 109.327 106.743

Água de chuva diretamente coletada e 

armazenada pela empresa
960 960

Água de concessionárias municipais 188.969 226.500

Total 61.980.750 62.719.998

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Volume Total de Água Retirada Discriminado por Fontes (em M³)
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Tabela 51 - Total de Água Reciclada ou Reutilizada 

 

Efluentes 

Os efluentes vão para Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) da 

Klabin e depois são descartados na rede de coleta do esgoto municipal ou em 

rios. Sendo assim, seu destino é uma ETE própria. Todas as unidades da Klabin 

atendem aos limites legais impostos para efluentes. 

A Klabin realizou o descarte de 58.809.337 m3 de efluentes em 2015, valor 

muito semelhante ao de 2014. É importante destacar que as unidades de Papéis 

da empresa reduziram as emissões de DQO e DBO nos efluentes tratados, 

contribuindo significativamente para uma redução dos impactos ambientais das 

fábricas. Estas informações podem ser analisadas na tabela 52. 

 

Tabela 52 - Descarte Total de Água por Qualidade e Destinação 

 

 

 

2015 2014

Volume total de água reciclada e reutilizada 24.525.030 m³ 25.790.820m³

Volume total de água retirada 61.980.374,00 62.719.998,00

Volume total de água reciclada e reutilizada

como um percentual do total de água retirada
39,6% 41,1%

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Percentual e Volume Total de Água Reciclada ou Reutilizada

2015 2014

Destinação

Estação de Tratamento de Efluentes (m³) 58.811.098 58.758.464,76

Método de tratamento

Processo físico-químico, aeração e lodos ativos (m³) 58.811.098 58.758.464,76

Qualidade de efluentes da Klabin Papéis

Demanda Química de Oxigênio (DQO) (mg/l) 188 279

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) (mg/l) 26 46

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Descarte Total de Água por Qualidade e Destinação
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Resíduos 

Outra importante meta de meio ambiente da Klabin é o reaproveitamento 

dos resíduos gerados na fabricação de papel e celulose, em vez de 

simplesmente descartá-los. Para isso, realizaram a conscientização dos seus 

colaboradores, com treinamentos e palestras, e firmara, parcerias com outras 

empresas em busca de novas soluções. Entre os materiais que podem ser 

reutilizados estão a madeira, que serve de combustível, o plástico, encaminhado 

para cooperativas de reciclagem, e o lodo formado na Estação de Tratamento 

de Efluentes, que pode virar adubo orgânico. 

Em 2015, a Klabin reduziu em 5% a geração de resíduos perigosos. 

Desses resíduos, uma parte é destinada à reciclagem e outra grande quantidade 

é utilizada como combustível ou é incinerada, resíduos esses caracterizados 

como não-perigosos - cumprindo todas as normas e legislações vigentes para a 

execução, conforme poderá ser analisado na tabela 53. 

 

Tabela 53 - Peso Total de Resíduos por Método de Disposição 

 

Resíduos perigosos 2015 2014

Resíduo 1 (resíduos diversos) 174,4 150,19

Resíduo 1  Resíduos diversos contaminados 72,369 57,84

Resíduo de saúde 0,522 0,63

Resíduo 1  Resíduos diversos contaminados 202,442 275,34

Resíduo de saúde 0,146 0,048

Lâmpadas queimadas 4,267 13,35

Resíduos de saúde 0,131 0,97

Toalha Industrial 51,482 34,3

Resíduos de saúde - autoclavagem 0,002 0,003

Total 505,76 532,67

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

d) descontaminação

Peso Total de Resíduos por Método de Disposição (em T)

a) Reciclagem

b) Incineração (ou uso como comestível)

c) Aterro classe 1
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A Klabin destaca em seu relatório de sustentabilidade os resíduos não 

perigosos gerados em suas unidades fabris, conforme tabela 54. 

Tabela 54 - Resíduos Não Perigosos 

 

Materiais  

Entre os materiais utilizados pela Klabin em sua produção, mais de 98% 

são de origem renovável, entre madeira, aparas e polpas. Os materiais não 

renováveis representam menos de 2% do total utilizado pela empresa, somando 

Discriminados por 2015 2014

Resíduos Orgânicos 2.107,174 3.618,590

Lodo de ETE 23.572,388 24.903,950

Big Bags 138,668 138,220

Bombonas 57,052 53,038

Contêineres 6,336 7,062

Lodo da ETE 10.712,010 7.872,250

Lodo/primário da ETE 54.340,546 82.265,468

Madeira 1.063,070 1.579,290

Óleo de Cozinha 3.195,000 2,640

Plásticos Recicláveis 412,843 408,537

Pneus 148,334 76,910

Refugos de Papel e Papelão 53.948,889 40.095,691

Resíduos da Construção Civil 277,450 649,149

Resíduos de informática 4,599 1,400

Sucatas de Aço Inox 2,740 2,580

Sucatas de Alumínio 0,000 2,300

Sucatas de Arame 10,880 20,860

Sucatas de cobre 9,260 75,290

Sucatas de ferro 809,200 2.411,890

Tambor metálico 26,697 39,495

Telas e feltros 7,022 13,006

Total não perigosos 147.658,350 164.237,620

Total Perigoso + Não Perigoso 148.164,110 164.770,290

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Resíduos Não Perigosos (Em T)
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pouco mais de 122 mil toneladas. Esses números poderão ser melhor 

compreendidos através da tabela 55.  

Tabela 55 - Materiais Usados na Produção 

 

O Comitê Do Clima 

A Klabin criou em 2015 seu Comitê do Clima, grupo de trabalho 

multidisciplinar encarregado de acompanhar a informação disponível interna e 

externamente sobre as mudanças climáticas e avaliar as vulnerabilidades de 

nosso negócio diante desse inquietante fenômeno. Com essa iniciativa, 

evoluímos no caminho tomado há três anos, quando produzimos o Estudo de 

Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas que nos sugeriu medidas iniciais de 

prevenção e mitigação, entre elas a redução da emissão de gases de efeito 

estufa e a atenção aos riscos regulatórios, financeiros e reputacionais 

decorrentes dessas mudanças. 

O departamento de Produtividade e Ecofisiologia Florestal tem 

participação ativa na liderança e na execução no Comitê do Clima da companhia, 

que estuda possíveis cenários climáticos futuros - desenvolvendo uma 

modelagem de dados relacionados à exposição a chuvas, sol e ventos - e avalia 

o reflexo das mudanças nas florestas plantadas, recomendando as medidas 

Discriminados por 

Madeira para processo (mil t) 

Aparas compradas de mercado (reciclado) (mil t)

Polpa comprada (celulose e CTMP) (mil t) 

Total 

Materiais não renováveis

Ácido sulfúrico (mil t)

Soda cáustica (mil t)

Sulfato de sódio (mil t) 

Sulfato de alumínio (mil t)

Cal virgem (mil t)

Caulim (mil t)

Total

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

122,1

7,58

25,81

14,79

18,16

13,28

19,87

99,48

7,25

22,12

17,08

28,05

26,77

20,84

6.768

6.490

128

20,8

6.639

2014

Peso Total de Materiais Usados na Produção e na Embalagem dos Principais 

Produtos e Serviços da Organização

2015

6.608

136

24
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necessárias em caso de efeitos adversos. Em princípio, parece provável uma 

intensificação das chuvas no Estado do Paraná, onde estão as áreas florestais 

mais extensas. Mas esse fenômeno teria efeitos contraditórios: de um lado, o 

crescimento das árvores e sua produtividade seriam beneficiados; de outro, o 

manejo das florestas poderia se tornar mais complexo. A Klabin se vale do 

princípio da precaução para avaliação e antecipação de impactos ambientais em 

suas operações.  

 

Implicações Financeiras e Outros Riscos e Oportunidades para as 

Atividades da Organização em Decorrência de Mudanças Climáticas  

Tema relevante para o mundo e para a Klabin, as mudanças climáticas 

foram foco de debate em diversos momentos na organização. Nesse sentido, 

buscou-se levantar os riscos emergentes associados às mudanças climáticas 

que possam afetar a empresa no curto, médio e longo prazos. A Klabin ainda 

não mediu as implicações financeiras dos riscos levantados nem os custos das 

medidas tomadas para gerir esses riscos. Na tabela 56 será apresentado os 

investimentos e gastos com medidas de proteção ambiental. 

Tabela 56 - Gastos com Medidas de Proteção Ambiental 

 

 No ano de 2015 ocorreu uma redução das terras arrendadas e áreas 

plantadas, conforme apresentadas na tabela 57. 

2015 2014

Gerenciamento de resíduos (compra de lixeiras,

caçambas de resíduos, melhorias nas centrais de

reciclagem).

32.681,63 352.068,54

Tratamento de emissões atmosféricas (manutenção de 

precipitadores eletrostáticos, lavadores de

gases,incineradores e melhorias nos equipamentos de

controles)

1.833.809,23 113.187,87

Custos de prevenção (investimentos ambientais,

monitoramento ambiental, formação ambiental e

educação ambiental).

337655841,32 (referentes às

fábricas em operação e ao

Projeto Puma)

50.251.208,89

Despesas de gestão ambiental (despesas com equipe

que trabalha na área ambiental, custo com certificação

e taxas ambientais.

5.120.962,68 4.009.967,66

Total 344.643.294,86 54.726.432,96

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Investimentos e Gastos Totais da Organização com Medidas de Proteção Ambiental (em R$)
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Tabela 57 - Unidades Operacionais 

 

 A Klabin em seu relatório de sustentabilidade 2015 apresenta o número 

total de espécies incluídas em listas de espécies em extinção, conforme 

apresentada na tabela 58.  

Tabela 58 – Espécies em risco de extinção 

 

 

 

 

 

2015 2014

413.856,49 413.933,80

Terras arrendadas 74.891,09 77.264,43

Total de área - terras 488.747,58 491.198,23

Área plantada - eucalipto 90.276,14 91.679,17

Área plantada - pinus 141.687,80 145.244

Área plantada - araucária/outros 2.494,66 2.532,95

Área plantada - total 234.458,60 239.456,12

Área de preservação(área de preservação permanente + reserva 

legal) e Reserva particular do Patrimônio Natural
210.234,63/8.839,3 211.053,2/8.839,3

Áreas sem plantio 15.146,89 11.765,80

Outros 28.908,90 28.923,02

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

Unidades Operacionais Próprias, Arrendadas ou Administradas dentro ou nas Adjacências de Áreas 

Protegidas e Áreas de Alto Índice de Biodiversidade Situadas foras de Áreas Protegidas (em hectares)

Fauna Flora Fauna Flora

Criticamente ameaçadas de extinção 1 1 1 1

Ameaçadas de extinção 5 6 4 6

Vulneráveis 20 17 19 17

Quase Ameaçadas 49 9 50 9

Pouco preocupantes 637 50 619 50

Total 712 83 693 83

Relatório de Sustentabilidade 2015 - Klabin

O Número Total de Espécies Incluídas na Lista Vermelha da IUCN e em Listas Nacionais

de Conservação com Hábitats Situados em Áreas Afetadas por Operações da Organização 

Discriminadas por Nível de Riscos de Extinção

2015 2014
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3.4 Celulose Irani S.A 

A Irani apresenta em suas notas explicativas que os ativos biológicos são 

provenientes de plantios de florestas de pinus para matéria prima. Destaca ainda 

que todos os ativos biológicos da empresa formam um único grupo chamado 

florestas, que são mensurados a valor justo em períodos trimestrais. Ainda 

destaca que os ativos biológicos da Companhia são compostos pelo custo de 

formação e do diferencial do valor justo sobre o custo de formação. 

Na tabela 59 observaremos o custo de formação e o valor justo de ativos 

biológico entre os anos de 2015/2014, da controladora e consolidado, da 

empresa Irani. 

Tabela 59 - Custo de Formação e Valor Justo de Ativos Biológicos  

 

No gráfico 65 analisaremos o custo de formação e valor justo de ativos 

biológico entre os anos de 2015/2014, a cor laranja representa o diferencial do 

valor justo ativos biológicos e a cor azul representa o custo de formação dos 

ativos biológicos, da controladora e consolidado, da empresa Irani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Custo de formação dos ativos 

biológicos
38.599 36.509 58.727 55.681

Diferencial do valor justo ativos 

biológicos
54.271 64.605 202.832 225.940

92.870 101.114 261.559 281.621

Controladora Consolidado

Fonte: Notas explicativas Irani (2016)
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Gráfico 65 - Custo de Formação e Valor Justo de Ativos Biológicos  

 

As próprias notas apresentam que do total de ativos biológicas, R$ 

173.212 são florestas utilizadas como matéria prima para produção de celulose 

e papel. Já o montante de 126.965 se referem a florestas em formação, da qual, 

ainda precisam de tratos silviculturais. No caso de produção de resinas e vendas 

de toras representam R$ 88.347.  

A empresa utilizou a metodologia de valoração por valor justo, para isso 

foram considerados as variações de preço e crescimento dos ativos biológicos, 

também foram considerados o custo do capital próprio estimado por meio de 

análise do retorno almejado, o volume de produtividade considerando a questão 

estratificação e ciclo de produção das florestas, pesquisa de mercado nos 

últimos três anos, gastos com plantios utilizados são os custos de formação dos 

ativos biológicos, além da exaustão e a empresa faz a revisão do valor justo de 

forma trimestral para não ocorrer a defasagem do saldo dos ativos biológicos 

nas demonstrações financeiras. 

 Na tabela 60 observaremos qual o impacto no valor justo dos ativos 

biológicos, quando as premissas da empresa Irani são aumentadas ou 

diminuídas. Vejamos: 
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Tabela 60 - Impacto no Valor Justo dos Ativos Biológicos  

 

Nas notas explicativas a organização ainda apresenta que todos os ativos 

biológicos foram avaliados a valor justo. E que também não ocorreram eventos 

que impactassem a desvalorização dos ativos biológicos. Ainda apresenta que 

os cálculos dos ativos biológicos ainda se enquadram no Nível 3, devido à 

complexidade e estrutura de cálculo.  

Na tabela 61 estão representados alguns dos ativos biológicos da 

empresa Irani, os saldos entre 2013/2015, da controladora e consolidado. 

Tabela 61 - Ativos Biológicos 2013/2015  

 

2015 2014

Área plantada (hectare) 23.909 24.038

Remuneração dos ativos próprios que contribuem  - % 3,00% 3,00%

Taxa de desconto - Próprios - % 9,50% 8,50%

Taxa de desconto - Parcerias - % 10,00% 9,50%

Preço líquido médio de venda (m³) 46,00 46,00

Incremento médio anual (IMA) - Florestas Santa 

Catarina (*)
39,4 39,6

Incremento médio anual (IMA) - Florestas Rio Grande 

do Sul (*)
22,3 22,50%

Fonte: Nota explicativa Irani (2016)

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Impacto no Valor Justo dos Ativos 

Biológicos

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Aumenta a premissa, diminui o valor justo

Consolidado

Aumenta a premissa, diminui o valor justo

Aumenta a premissa, diminui o valor justo

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Aumenta a premissa, aumenta o valor justo

Controladora Consolidado

Saldo em 31.12.13 146.638 268.725

Plantio 4.338 4.908

Aquisição de floresta 190 190

Exaustão

Curso histórico -1.115 -3.692

Valor justo -266 -17.926

Transferência para capitalização 

na controlada Iraflor
-57.644 -

Variação do valor justo 8.973 29.416

Saldo em 31.12.14 101.114 281.621

Plantio 4.719 6.662

Aquisição de floresta - 305

Exaustão 

Custo histórico -779 -3.635

Valor justo -815 -16.944

Transferência para capitalização 

na controlada Iraflor
-25.118 -

Variação do valor justo 13.749 -6.450

Saldo em 31.12.15 92.870 261.559

Fonte: Notas Explicativas Irani (2016)
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No gráfico 66 veremos com mais detalhe, o quanto cada ativo biológico 

da empresa Irani consome em determinado período. 

Gráfico 66 - Ativos Biológicos 2013/2015 – Irani 

 

Destaca que a empresa recebeu autorização para realizar aporte e novos 

ativos biológicos no montante de R$ 25.118 (R$ 57.644 no exercício de 2014). 

Destaca que 55% do valor total de ativos biológicos são provenientes de 

garantias de operações financeiras no valor de R$ 143.437. E ainda destaca que 

os ativos biológicos representam aproximadamente 10% da área total com ativos 

biológicos da Companhia. 

A empresa também destaca que 10% de seus ativos biológicos estão em 

terras de terceiros. 

 Relatório De Sustentabilidade 2015  

 A Irani apresenta em seu relatório de sustentabilidade 2015 que sua 

política ambiental reflete o comprometimento com o atendimento aos requisitos 

legais aplicáveis, com prevenção da poluição e melhoria contínua. A efetividade 

do sistema de gestão ambiental também se reflete nas certificações 

conquistadas, como a FSC de Manejo Florestal e Cadeia de Custódia, a ISO 

9001 e 14001. Além disso, destaca que é a primeira empresa do Brasil a certificar 
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um Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa pela NBR ISO 

14064:2006. 

 As auditorias internas e externas são realizadas anualmente e buscam a 

manutenção desse sistema. Ao longo de 2015, foram investidos R$ 5.216 mil em 

ações para mitigação dos impactos ambientais inerentes às suas atividades.  

 Em 2015, a empresa recebeu destaque no Prêmio ABTCP, na categoria 

Sustentabilidade, e reconhecidos pelos prêmios catarinenses Empresa Cidadã, 

Fritz Muller e Expressão Ecologia com o case Planta de Reciclagem de Plástico. 

Eficiência Energética 

 

 A empresa destaca que buscou implantar estratégias e medidas para o 

combate aos desperdícios, desde a geração da energia até seu consumo final. 

A consequência desse trabalho é a criação de oportunidades para a inovação na 

área, estudando o uso de tecnologias mais avançadas, motores elétricos e 

iluminação mais eficientes, gerando redução de custos. Também focamos no 

uso de ferramentas de gestão adequadas para o monitoramento do uso e 

consumo e na preferência por combustíveis renováveis. 

No gráfico 67 é possível verificar o consumo total de energia em suas 

fábricas.  
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Gráfico 67 - Consumo Total de Energia (em GJ) 
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No gráfico 68 é apresentada o percentual de energia comprada e 

autogerada entre o período 2013 e 2015, destacando uma redução em 2015 da 

energia autogerada 

Gráfico 68 - Percentual de Energia Comprada e Autogerada 

 

A tabela 62 apresenta o consumo específico de energia por tonelada 

produzida por unidade  

Tabela 62 - Consumo Específico de Energia por Unidade 

 

Unidade

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 0,73 0,77 0,76 0,78 0,82 0,8

Papel MG – Santa Luzia 0,4 0,39 0,4 0,41 0,41 0,41

Embalagem SC – Campina da Alegria 0,11 0,1 0,1 0,11 0,11 0,1

Embalagem SP – Indaiatuba 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08

Embalagem SP – Vila Maria 0,22 0,08 0,08 0,23 0,09 0,08

Resina RS – Balneário Pinhal 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03

Consumo específico / 

produção bruta

Consumo específico / 

produção bruta

Consumo Específico de Energia (MWh) por Tonelada Produzida

Fonte: Relatório de Sustentabilidade Irani - 2015
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Ao longo de 2015, a empresa destaca em seu relatório de sustentabilidade 

que realizaram uma série de iniciativas para reduzir o consumo de energia em 

suas unidades, no quadro 29 estão discriminados quais foram as reduções. 

Quadro 29 - Redução de Consumo de Energia Elétrica 

 

Unidade Iniciativas

• Mapeamento energético;

• Instalação de quadro de gestão à vista da matriz

energética;

• Mapeamento de motores passíveis de desligamento em

função do balanceamento da produção.

Papel MG – Santa Luzia
• Implantação de redutores e motores menores em

refinadores.

Realizamos um estudo sobre o consumo energético em

todos os pontos da unidade, o qual identificou em quais

pontos poderíamos aperfeiçoar o consumo de 5% a 15%.

A partir disso, definimos:

• 18 pontos, incluindo máquinas, equipamentos e

iluminação que devem ser desligados durante intervalos

de inatividade, horários de refeição e/ou fins de semana

nos quais não há operação;

• Substituição de equipamentos e lâmpadas por materiais

alternativos de menor consumo;

• Diminuição das quantidades de lâmpadas utilizadas a

partir de uma análise sobre sua melhor disposição em

cada local, sem comprometer o bem-estar dos

colaboradores.

• Substituição de 344 lâmpadas por mais econômicas;

• Instalação de interruptor em série com foto-célula;

• Individualização de circuitos de iluminação;

• Desativação de equipamentos em períodos

desnecessários;

• Instalação de temporizador na Onduladeira, evitando o

funcionamento desnecessário da esteira.

• Desligamento de equipamentos conforme disponibilidade

operacional;

• Aquisição de compressor com velocidade variável e

maior eficiência energética;

• Substituição de telhas translúcidas, valorizando a

iluminação natural.

Nesse período, apurou-se economia de 218.570KW em 

2015, correspondente a 5,6% do consumo total.

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani

Redução de Consumo de Energia Elétrica

Embalagem SC – Campina da 

Alegria

Embalagem SP – Indaiatuba

Embalagem SP – Vila Maria

• Em virtude do elevado custo e do risco de racionamento

de energia, foi elaborado um plano de contingência para a

racionalização do consumo, além de campanhas de

conscientização com foco nos colaboradores.

Papel SC – Campina da Alegria

Resina RS – Balneário Pinhal
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Recursos Hídricos 

 

Santa Luzia (MG) 

 A companhia destaca que o tema recursos hídricos são extremamente 

relevantes à conservação da biodiversidade, da preservação das nascentes, de 

mananciais e do manejo florestal. Destaca a importância do reaproveitamento 

da água e o uso de circuitos fechados nos processos produtivos, proporcionando 

redução do consumo específico desse recurso e menor geração de efluentes. 

  A qualidade da água é monitorada por análises físico-químicas e 

microbiológicas. O monitoramento das espécies de peixes (ictiofauna) e de 

plantas aquáticas (macrófitas) é realizado com autorização da Fundação do Meio 

Ambiente (FATMA) na área de influência dos reservatórios das Pequenas 

Centrais Hidrelétricas São Luiz, Cristo Rei e Flor do Mato. A partir dos resultados 

obtidos é possível definir medidas de conservação e manejo adequado para os 

reservatórios. 

 A partir de 2015, com a adequação da medição de vazão de consumo de 

água para a Máquina de Papel V (MPV), é possível verificar na tabela 63 a 

quantidade de m³ retirados por fontes. 

Tabela 63 - Total de Água Retirada por Fonte 

 

Fonte 2013 2014 2015

Superficial* 5.108.164 4.851.942 4.701.967

Subterrânea** 283.553 216.011 179.927

Concessionária*** 18.059 11.879 11.116

Total 5.409.776 5.079.833 4.893.011

* Captação do rio para as unidades Papel SC e Embalagem SC – Campina da 

Alegria e Papel MG – Santa Luzia

** Captação de poços para as unidades Papel MG – Santa Luzia,

Embalagem SP – Indaiatuba e Vila Maria e Resina RS – Balneário Pinhal

*** Fornecimento da companhia local para as unidades Papel SC e

Embalagem SC – Campina da Alegria, Embalagem SP – Vila Maria e Resina

RS, Balneário Pinhal

Total de Água Retirada por Fonte (m³)

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani
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 Já na tabela 64 é possível verificar o consumo de água por tonelada 

produzida.  

Tabela 64 - Consumo Específico de Água por Unidade 

 

 

 No gráfico 69 é possível analisar o percentual de água reutilizada na 

Unidade Papel SC - Campina da Alegria, sendo 75% em 2013, 77% em 2014 e 

76% em 2015.  

 

Gráfico 69 - Água Reutilizada na Unidade Papel SC – Campina da Alegria 

 

 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 23,32 21,81 19,57 24,99 23,28 20,62

Papel MG – Santa Luzia 2,35 2,55 2,33 2,46 2,66 2,4

Embalagem SC – Campina da Alegria 0,26 0,23 0,21 0,27 0,24 0,22

Embalagem SP – Indaiatuba 0,38 0,33 0,27 0,4 0,35 0,28

Embalagem SP – Vila Maria 1,3 0,69 0,57 1,39 0,74 0,57

Resina RS – Balneário Pinhal 5,16 4 1,71 5,16 4 1,71

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani

Consumo Específico de Água (m³) por Tonelada Produzida

Unidade
Específico/produção 

bruta

Específico/produção 

líquida
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Resíduos 

 A organização destaca que transformam aparas em papéis para 

embalagem, contribuindo para a redução dos resíduos de papel e papelão em 

áreas urbanas. Para evitar contaminações do solo, do lençol freático e dos 

recursos hídricos, procedimentos específicos orientam a coleta e a 

armazenagem dos resíduos segregados como Classe I (perigosos), Classe II-A 

(não-inertes) e Classe II-B (inertes), conforme NBR 10.004/2004. 

 Na tabela 65 é possível analisar o peso total de resíduos gerados pelas 

unidades. 

Tabela 65 - Peso Total de Resíduos Gerados pelas Unidades 

 

No gráfico 70 é possível verificar o peso total de resíduos gerados por tipo. 

Destacando um aumento em resíduos perigosos (Classe I).  

 

 

 

 

 

Unidade 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 187.275 184.267 207.887

Papel MG – Santa Luzia 2.405 3.783 3.336

Embalagem SC – Campina da Alegria 10.119 9.791 10.185

Embalagem SP – Indaiatuba 9.573 9.905 10.316

Embalagem SP – Vila Maria 2.950 8.129 8.105

Resina RS – Balneário Pinhal 2.321 2.267 1.923

Total 214.643 218.142 241.752

Peso Total de Resíduos Gerados pelas Unidades                 

(em toneladas)

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani
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Gráfico 70 - Resíduos Gerados 

 

Na tabela 66 é discriminado o peso total de resíduos e discriminado o 

método de disposição.  

Tabela 66 - Peso total de Resíduos Discriminado por Método de Disposição 

 

 Em 2015, a empresa destaca que a planta de separação de plástico e 

fibra da Unidade Papel SC – Campina da Alegria. Isso viabilizou a recuperação 

de 224 toneladas de plástico e 376 toneladas de fibra, contribuindo para a 

redução do percentual de resíduos enviados para aterro. O plástico recuperado 

Destinação
Não 

Perigosos
Perigosos

Não 

Perigosos
Perigosos

Não 

Perigosos
Perigosos

Reciclagem interna 26.139,87 – 30.262,24 – 31.313,07 –

Reciclagem externa 337,21 2,72 372,94 39,5 1.090,11 8,35

Reutilização interna 2.393,68 – 3.467,42 – 1.515,12 –

Reutilização externa 62.938,46 4,62 62.717,88 12 108.230,69 10,15

Compostagem 40.082,18 – 40.943,61 – 17.459,57 1.807,30

Recuperação para energia 59.244,11 – 55.607,97 – 54.993,71 –

Aterro da IRANI 17.827,46 – 20.414,10 – 20.520,46 –

Aterro de terceiros 5.526,00 146,52 3.529,77 775,59 4.343,71 453,23

Incineração – – – – – 0,89

Blendagem – – – – – 5,85

Total 214.488,97 153,86 217.315,93 827,09 239.466,44 2.285,77

214.643 218.143 241.752

Peso Total de Resíduos (em toneladas) Discriminado por Método de Disposição

2013 2014 2015

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani
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permite diversas aplicações como materiais acessórios à construção civil e 

naval, enquanto a fibra retorna ao processo produtivo sendo reincorporada ao 

produto final. No gráfico 71 é possível verificar a recuperação anual de fibra e 

plástico.  

Gráfico 71 - Recuperação Anual de Fibra e Plástico 

 

Na tabela 67 é possível verificar o volume específico de resíduos em 

cada unidade da companhia. 

Tabela 67 - Volume Específico de Resíduos por Tonelada Produzida 

 
 

 

 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 0,86 0,84 0,87 0,92 0,89 0,92

Papel MG – Santa Luzia 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05

Embalagem SC – Campina da Alegria 0,15 0,14 0,15 0,16 0,15 0,16

Embalagem SP – Indaiatuba 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12

Embalagem SP – Vila Maria 0,04 0,12 0,13 0,04 0,13 0,13

Resina RS – Balneário Pinhal 0,29 0,27 0,2 0,29 0,27 0,2

Específico/produção 

bruta

Específico/produção 

líquida
Unidade

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani
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Efluentes 

 Em seu relatório de sustentabilidade a Irani apresenta que o principal 

impacto que a geração de efluentes pode causar é a ocorrência de um processo 

denominado eutrofização, que é o crescimento desordenado de algas e de 

outros seres vivos de um meio hídrico, dificultando produção do oxigênio 

necessário para a manutenção da vida no ecossistema local. 

 A gestão é fundamentada na legislação vigente, incluindo o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos. Utilizam procedimentos específicos para o 

tratamento de efluente e monitoramento de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos cujos resultados são enviados periodicamente aos órgãos 

ambientais competentes. 

 O volume de efluente gerado pelas unidades Papel SC – Campina da 

Alegria e Embalagem SP – Indaiatuba aumentou em razão do incremento da 

produção. Na tabela 68 é possível analisar o volume de efluente gerados.  

Tabela 68 - Volume de Efluente Gerado 

 
Nota: a Unidade Embalagem SC apresenta dados estimados no período de 2014 em função de defeito no funcionamento 

do medidor de vazão. 

Na tabela 69 é demonstrado a quantidade de efluentes gerados por 

tonelada produzida em suas unidades fabris. 

 

 

 

Unidade 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 4.186.864 4.481.990 4.498.765

Embalagem SC – Campina da Alegria 10.890 6.948 11.410

Embalagem SP – Indaiatuba 10.094 8.964 10.227

Resina RS – Balneário Pinhal 4.871 6.831 6.073

Total 4.212.719 4.504.733 4.526.475

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani

Volume de Efluente Gerado (m³/ano)
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Tabela 69 - Volume Específico de Efluente 

 
Nota: as unidades Papel MG – Santa Luzia e Embalagem SP – Vila Maria não apresentam registro porque possuem 

circuito fechado; todo efluente é tratado e retorna ao processo. 

Emissões 

 Diretamente relacionada ao aquecimento global, a emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) requer gestão e monitoramento constantes. As florestas 

plantadas auxiliam na redução, neutralização e compensação de gases de efeito 

estufa, caracterizando-se como um dos principais benefícios da indústria de 

base florestal. Iniciativas como o GHG Protocol Brasil consolidam-se no cenário 

nacional e evidenciam a importância da gestão desse tema. 

 No relatório de sustentabilidade 2015 descreve que as unidades 

produtivas e as comunidades no entorno são os elos com maior probabilidade 

de impactos relacionados às emissões decorrentes dos nossos processos 

industriais e logísticos. Provocado por gases não condensáveis (GNCC e GNCD) 

do processo produtivo, o odor característico também impacta esses elos, 

podendo provocar a acidificação do solo. 

 Com registros de absorção superiores à emissão de gases provenientes 

dos nossos processos, é considerada uma empresa Carbono Neutro. Sendo a 

primeira empresa do Brasil a certificar um Inventário de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) em consonância com a ISO 14064:2006, para o qual é considerado os 

escopos 1, 2 e 3, apurando fontes relevantes de emissões e remoções de gases, 

de acordo com as diretrizes do protocolo GHG e alinhado à Política Nacional de 

Mudanças Climáticas. Observe nas figuras 06, 07 e 08 o processo dos escopos. 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 19,18 20,37 18,92 20,56 21,75 19,93

Embalagem SC – Campina da Alegria 0,16 0,1 0,17 0,17 0,1 0,18

Embalagem SP – Indaiatuba 0,13 0,11 0,12 0,14 0,12 0,12

Resina RS – Balneário Pinhal 0,62 0,81 0,63 0,62 0,81 0,63

Volume Específico de Efluente (m³) por Tonelada Produzida

Específico/ produção 

bruta

Específico/produção 

líquida
Unidade

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani
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Figura 06 - Escopo 1 

 

Figura 07 - Escopo 2 

 

Figura 08 - Escopo 3 

 

Na tabela 70 é possível verificar a evolução das emissões de Gases de 

Efeito Estufa. 
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Tabela 70 - Evolução das Emissões 

 
Nota: consideramos 2013 como ano-base devido à incorporação das unidades industriais Papel MG – Santa Luzia e 

Unidade Embalagem SP – Vila Maria no escopo da verificação. 

No gráfico 72 é apresentado o total de emissões, remissões e saldo no 

período de 2013 a 2015.  

Gráfico 72 - Emissões, Remissões e Saldo (em toneladas de CO2eq) 

 

No gráfico 73 é apresentado as emissões de substâncias destruidoras da 

camada de ozônio no período de 2013 a 2015.  

 

 

 

Categorias de Emissões
2013                   

(ano base)
2014 2015

Escopo 1 – Emissões Diretas de GEE 72.515 103.383 90.007

Escopo 2 – Emissões Indiretas por Energia 7.279 12.172 12.959

Escopo 3 – Outras emissões indiretas de GEE 11.665 11.029 12.719

Total 91.458 126.584 115.685

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani

Evolução das Emissões (em Mg CO2eq)
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Gráfico 73 - Emissões de Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio 

 

 

 

 Os mecanismos de desenvolvimento limpo (MDLs) Caldeira de 

Cogeração e Modernização da Estação de Tratamento de Efluentes substituíram 

antigas fontes de emissão de metano por dióxido de carbono. Contribuem, desta 

forma, para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a 

minimização dos efeitos do aquecimento global. Essas iniciativas possibilitaram 

reduções certificadas de emissões (CERs) negociadas com empresas em países 

desenvolvidos com metas de redução de emissões dentro do Protocolo de Kyoto. 
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As reduções certificadas de emissões em função dos MDLs totalizam 

1.131.058 toneladas de CO2eq em razão da Usina de Cogeração e 305.689 em 

função da Estação de Tratamento de Efluentes. 

Insumos e Reciclagem de Materiais 

 No relatório de sustentabilidade 2015 é apresentado que a empresa 

transforma aparas (papéis reciclados) em papéis para embalagem, minimizando 

o volume do uso de matéria-prima virgem. Esse processo gera ganhos 

econômicos e sociais a partir da geração de emprego e renda aos fornecedores 

dessa cadeia e da redução do volume desses resíduos descartados em áreas 

urbanas ou enviados para aterros. 

 A empresa destaca a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 

de 02/08/2010), uma vez que praticam e incentivam a reciclagem por logística 

reversa. As aparas geradas pelas Unidades de Embalagem são reprocessadas 

pelas unidades Papel SC – Campina da Alegria e Papel MG – Santa Luzia. Essa 

iniciativa viabiliza a coleta e a restituição dos resíduos sólidos para 

reaproveitamento no processo produtivo ou para viabilizar outra destinação final 

ambientalmente adequada. 

 Ao longo de 2015, focaram na reutilização de paletes. Do volume total 

utilizado, correspondente a 268.824 paletes, 43% foram recuperados 

internamente ou comprados de empresas recuperadoras, proporcionando uma 

economia de mais de R$ 157 mil. Da qual, pode ser verificado na tabela 71. 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

Tabela 71 - Materiais Renováveis e Não-Renováveis Consumidos 

 

Na tabela 72 é possível analisar o consumo específico de materiais por 

tonelada produzida. 

Tabela 72 - Consumo Específico de Materiais 

 

 Fonte Unidade 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 614.974 585.083 630.057

Papel MG – Santa Luzia 52.814 69.074 70.600

Embalagem SC – Campina da Alegria 66.490 70.184 67.566

Embalagem SP – Indaiatuba 83.726 85.444 88.152

Embalagem SP – Vila Maria 9.598 70.101 68.554

Resina RS – Balneário Pinhal 81.426 10.820 12.021

Total de consumo de 

materiais renováveis
909.028 890.707 936.950

 Fonte Unidade 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 10.744 11.817 12.324

Papel MG – Santa Luzia 1.027 20.518 1.267

Embalagem SC – Campina da Alegria 619 640 672,23

Embalagem SP – Indaiatuba 656 705 629,12

Embalagem SP – Vila Maria 308 1.985 359

Resina RS – Balneário Pinhal – – N.A

Total de consumo de

materiais não-renováveis
13.355 35.664 15.251

Volume total de materiais

usados na produção (em

toneladas)

922.383 926.371 952.201

Materiais renováveis

Volume de Materiais Renováveis e Não-Renováveis Consumidos (em toneladas)

Materiais não- renováveis

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Papel SC – Campina da Alegria 2,87 2,71 2,7 3,07 2,9 2,85

Papel MG – Santa Luzia 1,2 1,12 1,13 1,25 1,17 1,17

Embalagem SC – Campina da Alegria 1,01 1,02 1,02 1,05 1,06 1,06

Embalagem SP – Indaiatuba 1,08 1,09 1,03 1,15 1,16 1,06

Embalagem SP – Vila Maria 1,11 1,1 1,09 1,18 1,18 1,08

Resina RS – Balneário Pinhal 1,21 1,28 1,25 1,21 1,28 1,25

Consumo específico / 

produção bruta

Consumo específico / 

produção líquida
Unidade

Consumo Específico de Toneladas de Materiais por Tonelada Produzida

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - Irani
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3.5 International Paper do Brasil LTDA 

Relatório de Sustentabilidade - 2015 

O Relatório de Sustentabilidade da International Paper foi produzido de 

acordo com as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), apresenta as 

principais realizações e desafios da companhia entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2015, considerando todas as suas unidades na América Latina. 

Com mais de cinco mil profissionais distribuídos em quatro estados 

brasileiros, a International Paper do Brasil é líder mundial na produção e 

comercialização de papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens, 

chapas e embalagens de papelão ondulado. No Brasil a companhia conta com 

uma base florestal de aproximadamente 135 mil hectares (dos quais 26 mil são 

destinados à conservação ambiental) e uma produção anual média de um milhão 

de toneladas de papel para imprimir/escrever, 300 mil toneladas de papel para 

embalagens e 300 mil toneladas de chapas e embalagens de papelão ondulado. 

Além das florestas próprias, em 2015 a produção da companhia consumiu 

aproximadamente 29 mil hectares de plantio de terceiros, direcionados ao 

abastecimento do negócio de papel para imprimir e escrever nas unidades de 

Mogi-Guaçu e Luiz Antônio. Para o negócio de embalagens, a IP compra 

madeira no mercado para abastecer sua unidade em Nova Campina. 

Divisão de negócios da International Paper do Brasil 

Papel para Imprimir e Escrever 

No Brasil desde 1960, a International Paper é líder de mercado no 

segmento de papel para imprimir e escrever e produz anualmente 1 milhão de 

toneladas de papel que atendem o mercado da América Latina e mais de 60 

países ao redor do globo. Para atender a sua demanda, a companhia conta com 

três unidades, sendo duas no estado de São Paulo – nas cidades de Mogi Guaçu 

e Luiz Antônio – e uma em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Todas as linhas 

de papéis para imprimir e escrever da IP são 100% produzidas a partir de cultivos 

de eucalipto certificados. 
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Embalagens de Papelão Ondulado 

 Atualmente, a International Paper conta com três unidades para produção 

de papel para embalagens, localizadas no estado de São Paulo, nas cidades de 

Nova Campina, Paulínia e Franco da Rocha. O nosso sistema integrado ainda 

abrange quatro plantas de chapas e embalagens de papelão ondulado, 

localizadas nas cidades de Paulínia e Suzano (SP), Rio Verde (GO), e Manaus 

(AM). No Brasil, a IP iniciou as atividades com o negócio de embalagens em 

2013, por meio de uma joint venture em que adquiriu 75% do negócio e, no ano 

seguinte, passou a ter 100% de participação. O segmento é de grande 

importância estratégica para a companhia, visto que ao final do período coberto 

pelo relatório, os profissionais do setor de embalagem representavam cerca de 

50% do total de profissionais da IP. 

Distribuição Geográfica 

Além das unidades de papel para imprimir e escrever, papel para 

embalagens, plantas de chapas e embalagens de papelão ondulado e unidades 

florestais, a IP conta também com um escritório em São Paulo, onde se 

encontram as principais áreas corporativas, além da unidade de exportações 

(IPEX). Na figura 09 é possível verificar as plantas da organização. 

Figura 09 - Plantas da International Paper 

 



222 
 

Prêmios e Reconhecimentos 

International Paper do Brasil 

A IP recebeu o Prêmio ABTCP 2015 “Destaques do Setor”, na categoria 

Fabricante de Papéis Gráficos, da Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel (ABTCP).  

A IP foi reconhecida como a “Melhor empresa de papel para impressão 

não-revestido” com a linha de papéis Chambril, pela 5ª vez consecutiva, no 

Prêmio Brasileiro de Excelência Gráfica Fernando Pini, oferecido pela Abigraf e 

pela ABTG.   

Em 2015 a International Paper recebeu Menção Honrosa no Prêmio 

FIESP – na categoria Mérito Ambiental. 

International Paper Company  

A revista FORTUNE nomeou a International Paper como uma das 

“Empresas Mais Admiradas do Mundo® 2015” pela 12ª vez.  

A International Paper foi reconhecida como uma das Empresas Mais 

Éticas do Mundo 2015® nomeadas pelo Instituto Ethisphere. A IP faz parte da 

lista pelo 9º ano consecutivo.  

A companhia foi incluída na Lista das 100 Melhores Cidadãs Corporativas 

2015 pela Revista Corp Citizen CR. A IP integra a lista pelo 6º ano consecutivo.  

IP foi uma das “Empresas Mais Honradas 2015” no Setor de Papel e 

Embalagens pela Revista Institutional Investor. John Faraci e Carol Roberts 

lideraram a lista de Melhor CEO e Melhor CFO, respectivamente, nas categorias 

de compras e vendas. 

Certificações 

A International Paper do Brasil possui diversas certificações, conforme 

consta em seu relatório de sustentabilidade 2015. No quadro 30 será 

apresentada estas certificações por unidade. 
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Quadro 30 - Certificações – International Paper do Brasil 

 

Água e Efluentes 

A Empresa destaca em seu relatório de sustentabilidade que após realizar 

o processo de fabricação, é devolvido aproximadamente 90% do volume captado 

de água para papel e 80% para embalagens, em forma de efluentes tratados. 

São captados aproximadamente 60 m3 para produção de 1 tonelada de papel 

para imprimir e escrever. Deste volume captado, 55 m3 de água retornam ao 

leito dos rios. 

A água utilizada pelas unidades é majoritariamente de superfície, captada 

do Rio Mogi Guaçu, para as unidades de Mogi Guaçu e de Luiz Antônio; do Rio 

Paraná, para a unidade de Três Lagoas; do Rio Atibaia, para a unidade de 

Paulínia; do Córrego dos Abreus, para a unidade de Franco da Rocha; do Rio 

Taquari-Guaçu, para a fábrica de Nova Campina e do Aquífero Cristalino para a 

Unidade Florestal, respeitando as outorgas (autorização ambiental para retirada 

de água) emitidas pelos órgãos governamentais competentes. Manaus, Suzano 

e Rio Verde utilizam água de poços artesianos. 

Na tabela 73 é possível verificar o total de retiradas de água nas unidades 

da empresa. 

 

 

 

 

Descrição
Mogi 

Guaçu

Luiz 

Antônio

Três 

Lagoas
Florestal Paulínia Suzano

Franco 

da Rocha

Nova 

Campina
Manaus

Rio 

Verde
IPEX

ISO 9001 X X X X X X X X X X

ISO 14001 X X X X X X X

FSC e PEFC X X X X X

CERFLOR X X X X X X X X X X

Ecoflower X

Selo Verde X

OHSAS 18001 X X

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - International Paper

Certificações - International Paper Brasil
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Tabela 73 - Total de Retirada de Água por Fonte 

 

No gráfico 74 será apresentado as informações referente ao volume de 

água utilizada pela companhia nos anos de 2013 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Fonte 2013 2014 2015

Mogi Guaçu
Aguas superficiais e 

subterrâneas
23.596.734 23.637.079 23.551.526

Luiz Antônio Águas superficiais 24.092.654 24.360.703 24.272.202

Três Lagoas Águas superficiais 4.258.767 3.503.636 3.404.428

Paulínia Águas superficiais 1.442.606 1.126.980 838.703

Nova Campina Águas superficiais 9.177.302 9.049.085 8.768.136

Franco da Rocha Águas superficiais 373.176 348.540 344.721

Manaus Águas subterrâneas 42.100 25.268 19.186

Suzano Águas subterrâneas 52.794 55.014 52.908

Rio Verde Águas subterrâneas 33.982 30.990 32.795

Florestal
Águas superficiais e 

subterrâneas
264.978 285.966 157.933

63.335.093 62.423.261 61.442.538

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - International Paper

Total de Retirada de Água por Fonte (Em M³/ANO)

Total
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Gráfico 74 - Volume de Água Utilizada (milhões de m³) 

 

Energia e Emissões 

No ano 2013 a empresa realizou a instalação de uma nova caldeira de 

biomassa em Mogi Guaçu, um Investimento de U$90 milhões. Com isso a IP 

reduziu 47% de suas emissões de gases de efeito estufa (em relação à 2010). 

Ainda destaca no relatório de sustentabilidade que cerca de 80% da energia 

consumida é de origem renovável e produzida internamente nas fábricas. 

Conforme a tabela 74. 

Tabela 74 - Consumo de Energia 

 

Tipo 2013 2014 2015

Óleo Comestível 1.731.328 10.795.216 1.524.191

Gás Natural 1.284.759 1.142.620 1.060.025

Diesel 508.959 9.016.795 491.286

Total 3.525.046 20.954.631 3.075.502

Eletricidade 2.765.833 3.214.368 2.567.551

Licor 18.828.115 18.480.382 15.956.588

Biomassa 13.410.170 13.035.425 14.780.349

Vapor 985.823 978.143 1.027.922

Total 35.989.941 35.708.318 34.332.409

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - International Paper

Consumo de Energia (Em GJ)

Renovável

Não Renovável
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No gráfico 75 é destacada a matriz energética de todas as unidades da 

companhia no período de 2013 a 2015. 

Gráfico 75 - Matriz Energética da IP 2015 

 

Na tabela 75 são discriminados as iniciativas para a redução de consumo 

de energia e o aumento de eficácia energética no ano de 2015. 
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Tabela 75 - Redução de Consumo e Aumento de Eficácia Energética 

 

Emissões 

No relatório de sustentabilidade a empresa destaca que a plantação de 

eucaliptos colabora com a mitigação das mudanças climáticas e do efeito estufa, 

já que cada hectare de eucalipto capta 51 toneladas de CO2 por ano. Além disso, 

a companhia busca consumir energia de origem renovável, menos poluidora. 

Mas, em seu processo de fabricação, são emitidos diversos gases de efeito 

estufa que poderão ser verificados na tabela 76.  

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Iniciativa

Total de Energia Economizada 

em Joules ou seus Múltiplos 

(GJ/ANO) 

Nova Campina

Troca do economizador da CB1

possibilitando aumento de geração de

energia

128.670

Manaus 

Substituição de maquinário antigo por

unidades novas e energeticamente mais

eficazes

5.133

Implementação de novo sistema de queima

de óleo no forno de cal, reduzindo consumo

de energia (BMS)

69.746

Projeto de aumento de eficiência nos turbo

geradores
10.249

Melhoria na drenagem do papel reduzindo

consumo de gás natural
87.798

Redução dos equipamentos para refino de

fibras
18.814

Total Total de energia economizada 320.410

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - International Paper

Mogi Guaçu

Paulínia

Iniciativas  para Redução de Consumo de Energia e Aumento de Eficiência Energética 
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Tabela 76 - Emissões Diretas de Gases de Efeito Estufa 

 

As emissões atmosféricas de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 

podem ser analisadas através do gráfico 76. 

Gráfico 76 - Emissões de NOX, SOX e Outras Emissões Atmosféricas 

 

Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição 

 No relatório de sustentabilidade a empresa destaca que alguns resíduos 

são vendidos para a reciclagem, outros são dispostos em aterros certificados. Já 

os resíduos de origem orgânica são submetidos ao processo de compostagem. 

O processo de compostagem é um dos modos mais modernos e sustentáveis de 

Unidade 2013 2014 2015

Mogi Guaçu 47.108 47.022 47.379

Luiz Antônio 47.915 53.118 41.164

Três Lagoas 0 0 0

Paulínia 42.466 32.124 22.624

Nova Campina 25.537 29.120 18.755

Franco da Rocha 13.304 15.966 15.615

Manaus 3.545 3.235 2.864

Suzano 6.687 6.798 6.564

Rio Verde 8.258 8.581 4.519

Total 194.820 195.993 159.485

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - International Paper

Emissões Diretas de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) (EmTON/ANO) 
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disposição de resíduos, pois nele os resíduos gerados nas unidades (casca, fibra 

não aproveitada, lodo biológico) são transformados em composto orgânico que 

contribuirá para o crescimento das florestas ao invés de ser destinado para aterro 

sanitário. Todo o processo é monitorado, assim a empresa pode ter a segurança 

de que está aplicando material de qualidade em suas florestas.  

 Materiais perigosos seguem todos os procedimentos para envio aos 

receptores apropriados: lâmpadas, lixo infectante gerado nos ambulatórios, 

borras de óleo proveniente de manutenção são descartados com o menor 

impacto possível ao ambiente e sociedade, em conformidade com a legislação 

vigente. 

 No gráfico 77 é possível analisar a quantidade produzida de resíduos 

perigosos e não perigosos.  

Gráfico 77 - Destinação de Resíduos (t) 

 

Na Tabela 77 é possível analisar a quantidade produzida em toneladas 

de resíduos e suas destinações. 
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Tabela 77 - Resíduos Não Perigosos e Perigosos (2013-2015) 

 

Gestão Socioambiental de Fornecedores 

A International Paper tem como prática incluir cláusulas preventivas de 

responsabilidade socioambiental; além disso, a companhia se reserva o direito 

de vistoriar e acompanhar a execução dos serviços de alguns fornecedores, 

inclusive para fins de auditoria. Os principais pontos previstos e vistoriados pela 

IP são: 

• Cumprimento de toda a legislação ambiental; 

• Manutenção de licenças, autorizações e alvarás expedidos pelos 

órgãos ambientais; 

• Combate à corrupção; 

• Ausência de trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo; 

• Compromisso com a não discriminação; 

• Ausência de condições insalubres de trabalho aos contratados. 

Governo, Organizações Setoriais e Sociedade 

Em 2015, a IP manteve participação nas seguintes organizações: 

Destinação 2013 2014 2015

Compostagem 107.393 104.635 213.951

Reutilização 48.670 116.836 70.364

Reciclagem 4.054 33.123 8.579

Aterro Sanitário 23.636 33.123 29.253

Outros 582 2.590 1.304

Total Não Perigosos 184.335 261.594 323.452

Compostagem 0 0 0

Reutilização 2 3 0

Reciclagem 8 7 54,05

Aterro Sanitário 0 0 6.300

Outros 94 231 406,033051

Total Perigosos 104 241 6.760

Total 184.439 261.835 330.212

Fonte: Relatório de Sustentabilidade 2015 - International Paper

Não Perigosos

Perigosos

Resíduos (Em Toneladas)
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• Indústria Brasileira da Árvore (IBÁ); 

• Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO); 

• Associação Brasileira de Embalagem (ABRE); 

• Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP); 

• Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás 

• (ADIAL); 

• Câmara Americana de Comércio (Amcham); 

• Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp); 

• INMETRO (Comissão Técnica do Programa Brasileiro de 

• Certificação Florestal (CERFLOR)); 

• Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF). 

Mecanismos de Queixas e Reclamações Relacionadas a Impactos 

Ambientais 

Em 2015, não houve reclamações externas nas unidades de Três Lagoas, 

Nova Campina, Franco da Rocha, Suzano e Rio Verde. Algumas unidades da 

International Paper receberam, ao todo, 98 reclamações relacionadas a 

impactos ambientais. As principais delas foram: 

Unidade Mogi Guaçu: o 0800 da companhia recebeu 55 reclamações 

referentes a odor vindo da planta, emissões de cinzas ou material particulado na 

atmosfera, emissões de polpa e de produtos químicos ou efluentes no rio. Outras 

reclamações incluem transbordo de tanque, vazamento de óleo e vazamento 

para água pluvial. Ação da companhia: foi aberto um plano de ação corretiva. 

Unidade Luiz Antônio: no Relatório de Ocorrências Ambientais (ROA) 

foram protocoladas 34 reclamações, alguns referentes a odor e a incêndios de 

cascas na central de compostagem. Ação da companhia: foi aberto um plano de 

ação corretiva. 

Unidade Paulínia: o 0800 da companhia recebeu uma reclamação de um 

vizinho que relatou que o muro (que dividia sua casa da unidade) estava sendo 

danificado pelas empilhadeiras. Ação da companhia: os operadores de 

empilhadeira foram instruídos a estocar os paletes a pelo menos 50 cm do muro. 
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Além disso, foi realizado o reparo do muro do vizinho e aplicado uma barreira 

física para impedir qualquer contato. 

Unidade Manaus: por meio de um e-mail foi detectado um vazamento de 

esgoto biológico. Ação da companhia: foi realizada a limpeza e o esgotamento. 

Unidade Florestal: foram recebidas 7 reclamações, algumas relacionadas 

à geração de poeira durante o transporte de madeira em estradas de terra. Ação 

da companhia: foram adotadas ações corretivas para minimização da geração 

de poeira. 
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3.6 Santher Fábrica de Papel Sta Therezinha S.A 

A empresa Santher não apresenta em seus demonstrativos a parte 

ambiental, mas, destaca em notas explicativas que não deixa de cumprir a 

legislação, mas, não é possível apurar essa informação.  

3.7 Resultado Geral 

As demonstrações e relatórios apresentados foram extraídos das 

seguintes empresas:  

• Fibria Celulose S.A; 

• International Paper do Brasil LTDA; 

• Irani Celulose S.A, 

•  Klabin Papel S.A; 

• Suzano Papel e Celulose S.A e; 

• Santher Fábrica De Papel STA Therezinha S.A.  

 As informações ambientais foram extraídas de seus demonstrativos, são 

eles:  

• Demonstrações financeiras; 

• Notas Explicativas;  

• Relatório de Sustentabilidade;  

• Relato Integrado e;  

• GRI.  

As fontes de pesquisa utilizadas foram:  

• Site da empresa e; 

•  BM&F Bovespa. 

Analisando o quadro 31, é possível verificar que existem alguns relatórios 

que não foram publicados, são: 

• Relato Integrado - não foi aplicado em nenhuma empresa, até a 

presente data.  

• Santher Fab. De Papel STA Therezinha S.A - não publica o relatório 

de sustentabilidade, relato integrado e o GRI, em sua defesa, 

menciona em suas notas explicativas que: aplica as ações de 
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sustentabilidade na comunidade local, por esse motivo, não acha 

necessário publicá-las. 

Quadro 31 - Demonstrações e Relatórios Apresentados 

 

As empresas pesquisadas apresentam Balanço Patrimonial, DRE, DFC e 

DVA, neste caso apenas a International Paper Company, por ser a matriz 

americana, se torna mais complexa as informações. A International Paper do 

Brasil LTDA, não é uma empresa de capital aberta, mas, é de grande relevância 

no mercado de papel e celulose, além disso, apresenta em seu site as 

informações de relatório de sustentabilidade no modelo GRI. Já a Santher não 

apresentou os relatórios de sustentabilidade no período. 

Uma das dificuldades para a realização da pesquisa ainda é a falta de 

padronização das informações ambientais. Em relação as questões de impactos 

ambientais, as informações ainda não são claras, deixando uma certa 

subjetividade, nas demonstrações. Com o advento do CPC 29, as questões 

relacionadas a ativos biológicos estão apresentadas em notas explicativas, com 

exceção da Santher que não apresentou tais informações. Pode-se dizer que o 

CPC 29 é um grande avanço para uma melhor compreensão e entendimento 

dos ativos biológicos e seus respectivos valores, mas, quanto aos passivos 

ambientais, ainda são muito falhas.  

As empresas apresentam em suas notas explicativas, que a 

contabilização de seus ativos biológicos é realizada a valor justo. Uma excelente 

maneira para verificar os valores reais de suas florestas. 

Os relatórios de sustentabilidade ainda apresentam uma autopromoção 

das organizações, ou seja, mostram apenas informações relevantes para os 

EMPRESA B.P D.R.E D.F.C D.V.A
Notas 

Explicativas

Relatório 

Sustentabilidade

Relato 

Integrado
GRI

Site da 

Empresa
Bovespa

Fibria Celulose S.A X X X X X X Não publica X X

International Paper - COMPANY X X X X Não publica X X

Celulose Irani S.A X X X X X X Não publica X X

Klabin Papel S.A X X X X X X Não publica X X

Suzano Papel e Celulose S.A X X X X X X Não publica X X X

Santher Fab. de Papel 

StaTherezinha S.A.
X X X X X Não publica Não publica Não publica X

Fonte: Elaborado pelo autor

Demonstrações  e Relatórios Apresentados
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seus pontos positivos, mas, deixam a desejar em relação aos pontos de impacto 

ambiental e as possíveis e prováveis multas ambientais.    

Nenhuma das empresas pesquisadas apresentaram suas informações no 

padrão de Relato Integrado. Esta metodologia poderia ajudar na padronização 

das informações ambientais e sociais deste seguimento, para que seus 

stakeholders pudessem analisa-las de forma mais objetiva. 
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Considerações Finais 

A preocupação com o Desenvolvimento Sustentável é de extrema 

importância para a sociedade contemporânea, principalmente, quando se fala de 

impactos ambientais que poderão prejudicar as gerações futuras. O setor de 

papel e celulose está buscando meios para reduzir os impactos ambientais de 

forma voluntária ou por força de legislações, mas, ainda está muito longe de 

conseguir uma produção totalmente limpa. 

O setor de papel e celulose apresenta até o momento, somente os 

Relatórios de Sustentabilidade, portanto, o Relato Integrado ainda não foi 

adotado por nenhuma empresa deste seguimento. 

Embora a contabilidade possua várias ferramentas para a apresentação 

de informações ambientais, todavia, não estão sendo aproveitadas em sua 

totalidade. Os relatórios de sustentabilidade apresentam informações que são 

utilizadas como um Marketing Verde. Os impactos gerados por agrotóxicos, 

fertilizantes, produtos químicos e resíduos são quase inexistentes em suas 

publicações. Quando falamos em passivos ambientais (degradação e impactos 

da biodiversidade), não é diferente, as informações não são claras e nem 

eficazes. 

Daud (2013), afirma que nos indicadores analisados em sua dissertação, 

não foi constatado de maneira explícita informações referentes a multas, danos 

e passivos pelo setor de empresas que ele pesquisou. 

Costa (2006), realizou uma pesquisa no setor de papel e celulose e 

chegou à conclusão que fica nítida a impressão de que as empresas não 

fornecem informações ambientais suficientes para uma melhor compreensão 

sobre o seu relacionamento junto a natureza. Costa (2006) apresenta que 

Bernardo citado por Nossa (2002), também chegou à conclusão que as 

empresas não fornecem “dados suficientes para que se pudesse delinear um 

perfil dos riscos e oportunidades na área ambiental, e não reflete o empenho das 

empresas para adequar-se aos padrões internacionais de qualidade ambiental”.  

Portanto, é possível verificar que as empresas nos mais diversos setores 

ainda não se adaptaram para melhor evidenciar os impactos ambientais gerados 

em suas produções. Recomenda-se pesquisas futuras para descobrir novos 
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métodos para medir as agressões ao meio ambiente no setor de papel e 

celulose.  
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