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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a ecoeficiência ambiental da indústria de papel e 

celulose com base em ecoindicadores - uma relação entre uma variável ambiental e outra 

econômica. Foi realizado levantamento de dados nos relatórios de sustentabilidade das 

empresas Cenibra, Fibria, Klabin e Suzano para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, todas 

localizadas no Brasil. Foi possível desenvolver os ecoindicadores de consumo de água, 

consumo de energia, emissão de CO2, geração de efluentes e geração de resíduos. Dessa 

forma, foi possível avaliar a ecoeficiência de forma conjunta com base nos ecoindicadores. 

Verificou-se que a empresa Klabin foi 20,5 % mais ecoeficiente do que as demais empresas 

avaliadas. 

 

Palavras chave: Sustentabilidade, Consumo Energético, Dióxido de Carbono, Ecoindicador. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to evaluate the environmental eco-efficiency of the pulp and paper facility 

based on eco-indicators - a relationship between an environmental variable and the other 

economic. A data mining was conducted in sustainability reports of companies Cenibra, 

Fibria, Suzano and Klabin for the years 2010, 2011, 2012 and 2013, all of them located in 

Brazil. It was possible to develop the eco-indicators of water consumption, energy 

consumption, CO2 emissions, generation of effluents and waste generation. Thus, it was 

possible to assess the eco-efficiency jointly on the basis of eco-indicators. It was found that 

Klabin company is 20.5 % most ecologically efficient than other companies evaluated. 

 

Keywords: Sustainability, Energy Consumption, Carbon Dioxide, Eco-indicator. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

O conceito de ecoeficiência surgiu como uma valiosa ferramenta para contribuir com o 

desenvolvimento sustentável. Segundo o World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) ecoeficiência é competitividade na produção e colocação no mercado 

de bens ou serviços que satisfazem às necessidades humanas, melhorando a qualidade de vida, 

minimizando os impactos ambientais e a intensidade do uso de recursos naturais, 

considerando o ciclo inteiro de vida da produção (WBCSD, 2000). 

A idéia base de ecoeficiência originou-se de vários estudos que demonstraram que o 

consumo de materiais estava excedendo o reabastecimento e superando a capacidade do meio 

ambiente, particularmente em países industrializados (HOFFREN e APAJALAHTI, 2009). 

Dessa forma, empresas e indústrias têm sido fortemente incentivadas em desenvolver 

produtos e serviços cada vez mais ecoeficientes, tanto pela conscientização crescente da 

sociedade ou pelas novas leis e acordos ambientais vigentes.  

Com isto, a sociedade, incluindo as empresas e indústrias reconhecem que os recursos 

naturais são finitos e este conceito representa uma nova forma de desenvolvimento 

econômico, chamado "desenvolvimento sustentável", que leva em conta o meio ambiente. 

Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do 

consumo crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser 

insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais. 
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Entende-se por desenvolvimento sustentável a capacidade de atender as necessidades 

econômicas e produtivas respeitando os limites ecológicos e os compromissos éticos e 

preservando os recursos naturais para as gerações futuras. O que resulta na integração 

equilibrada dos sistemas econômico, sócio-cultural e ambiental.  

Atualmente as empresas que se preocupam com os conceitos do desenvolvimento 

sustentável atuam para minimizar os impactos ambientais e sociais provocados por suas 

operações. Ecoeficiência é um objetivo comum das empresas que visam sustentabilidade, 

sendo considerada uma filosofia de gestão que encoraja o mundo empresarial a procurar 

melhorias ambientais que proporcionam, paralelamente, benefícios econômicos e está baseada 

na avaliação de ecoindicadores, globais ou não (PEREIRA, 2013). Os ecoindicadores são 

definidos para apoiar empresas a estabelecerem metas e a acompanhar seu desempenho. 

Segundo a United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD) um 

ecoindicador é a razão entre uma variável ambiental e uma variável econômica. Sendo assim 

uma grandeza relativa, o que permite avaliar o desempenho ambiental e sustentável de uma ou 

mais organizações (UNCTAD, 2004). 

Tratando-se de uma única empresa visa-se melhorar seu desempenho, por meio de 

ações ou melhorias no processo e tecnologia, tornando-a mais ecoeficiente. Isto é, incentiva a 

inovação e, por conseguinte, o crescimento e a competitividade. Normalmente esta 

comparação é realizada entre períodos, por exemplo, mensalmente ou anualmente. Quando 

utilizado para comparar duas ou mais empresas do mesmo ramo, ou ainda, duas ou mais 

unidades de seguimento comum de uma organização, indicará a de maior ecoeficiência. 

Segundo Pereira (2013) a produção ecoeficiente é uma fonte de inovação ambiental, 

além de nova tendência de mercado, voltada para um consumidor cada vez mais 

ecologicamente consciente, constituindo um dos mais importantes desafios socioambientais 

atuais. Assim, a ecoeficiência resulta em reaproveitamento e na redução nos custos, pois 

objetiva a minimização dos desperdícios, reprocessos, e perdas com matérias-primas, 

insumos, energia, água, entre outros, e consequente redução de tempo, que juntamente com a 

gestão de qualidade e melhoria contínua, agrega valor ao processo ou produto da organização.  

Atualmente, os impactos sobre o meio ambiente, como: consumo de água, geração de 

efluentes e resíduos, consumo energético e principalmente a emissão de CO2 que é um dos 

causadores do efeito estufa, é muito preocupante. Com o advento da industrialização ocorreu 
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uma elevação nos níveis de dióxido de carbono na atmosfera, que está se intensificando a 

cada dia que passa, provocando um aumento de temperatura terrestre com conseqüentes 

alterações climáticas globais. Brown et al. (2012) apontaram que 40% da emissão global de 

CO2 é proveniente da indústria, como, por exemplo, as indústrias de ferro e aço, cimento e 

cerâmica, papel e celulose, alumínio, química e petroquímica. 

Algumas empresas, como, por exemplo, Dupont, Shell e P&G desenvolvem relatórios 

ambientais e indicadores de ecoeficiência para avaliar o impacto de suas atividades sobre o 

meio ambiente (AZAPAGIC e PERDAN, 2000). Entretanto, esta prática resulta em uma 

variedade de métodos que dificultam uma uniformidade para que seja possível comparar os 

índices ou até mesmo entre setores industriais (TAHARA et al., 2005).  

Em particular, as atividades da indústria de papel e celulose têm recebido muita 

atenção ultimamente por causa de seu elevado consumo de matéria-prima e consumo de água 

e energia em combinação com a significativa geração de poluentes, incluindo demanda 

química de oxigênio (DQO), nitrogênio amoniacal, poeira, SO2 e de gases de efeito estufa 

(CO2) (THANT et al., 2010; WANG et al., 2011). 

A indústria de Papel e Celulose é caracterizada pela utilização de diversas fontes 

energéticas, incluindo biomassa. A principal delas, produzida no próprio processo de 

fabricação da celulose, é resultante da queima do licor negro na caldeira de recuperação. O 

vapor produzido nesta queima é empregado na geração de energia elétrica e em diversos 

outros usos em processos produtivo. Uma segunda fonte de energia, também associada ao 

processo de produção, consiste na queima de resíduos florestais (cascas e galhos de eucalipto) 

em uma caldeira auxiliar, onde também podem ser utilizados gás natural e óleo combustível. 

Adicionalmente, utiliza-se energia elétrica adquirida de geradoras locais para complementar a 

demanda energética. Isto, conseqüentemente leva à emissão de CO2 (direta e indiretamente). 

Na produção, também é consumido uma quantidade de água significativa. 

O Brasil possui muitas indústrias de papel e celulose, e o desenvolvimento de 

ecoindicadores de consumo de água, energético e emissão de CO2 para avaliação de 

ecoeficiência neste setor, visando sustentabilidade, está no escopo do presente trabalho. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

 

O fato de existirem poucos trabalhos relatados sobre o desenvolvimento de 

ecoindicadores na área industrial talvez seja em parte devido às restrições de 

confidencialidade praticadas pelas indústrias. Poucos trabalhos de desenvolvimento de 

ecoindicadores e avaliação de ecoeficiência no setor produtivo de papel e celulose foram 

apresentados na literatura técnico-científica. A tese de doutorado de Piotto (2003) parece ser o 

único trabalho amplo sobre ecoindicadores na indústria de papel e celulose realizado no 

Brasil. Recentemente, Braune e Teixeira (2013) avaliaram a ecoeficiência para as emissões de 

CO2 para duas indústrias brasileiras: Klabin e Suzano. Pereira (2013) desenvolveu um 

descritivo sobre a contabilização dos ecoindicadores indústrias de consumo de água, consumo 

energético, emissão de CO2, geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos, bem como 

desenvolveu um Índice de Comparação de Ecoeficiência (ICE) onde os resultados dos 

ecoindicadores são utilizados conjuntamente. 

Assim, a principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho é avaliar a 

ecoeficiência do setor de papel e celulose com base em ecoindicadores industriais. 

 

 

1.3 OBJETIVO 

 

O trabalho tem como objetivo, avaliar o impacto ambiental da indústria de papel e 

celulose no Brasil, realizando comparações qualitativas, de modo relativo, por meio de 

ecoindicadores. Isto inclui, também, comparações com os valores benchmarking encontrados 

na literatura para estes ecoindicadores. Outro objetivo é a avaliação da ecoeficiência entre 

empresas deste setor com base na utilização conjunta dos ecoindicadores do processo. 

Para a representação da indústria de papel e celulose brasileira foram selecionadas as 

empresas: Klabin, Suzano, Cenibra e Fibria, tendo como base os dados ambientais e 

econômicos declarados em seus respectivos relatórios de sustentabilidade para os anos de 

2010 até 2013. Os dados para o ano de 2014 não estavam disponíveis até 01 de julho de 2015. 
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1.4 ESTRUTURA 

 

Este trabalho está organizado da maneira descrita a seguir: 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica com base nos principais trabalhos 

sobre ecoindicadores, apresentando principalmente os relatos de aplicações em Indústrias de 

papel e celulose. 

Capítulo 3: são apresentadas as empresas brasileiras de papel e celulose analisadas e a 

metodologia de estudo de ecoeficiência com base nos dados declarados nos relatórios de 

sustentabilidade destas empresas para os anos de 2010 até 2014. 

Capítulo 4: são apresentados e discutidos os resultados individuais dos ecoindicadores 

de consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de efluentes (líquidos) e 

geração de resíduos (sólidos) para as empresas brasileiras analisadas. Especificamente, para o 

ecoindicador de emissão de CO2 são comparados os valores encontrados com o valor 

benchmarking (referência) disponibilizados na literatura. São apresentados e discutidos, 

também, seus respectivos índices de ecoeficiência, comparando-as. 

Capítulo 5: é apresentada a conclusão do trabalho, bem como sugestões para trabalhos 

futuros. 

Finalmente, são apresentadas as referencias bibliográficas consultadas e citadas 

durante o trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido durante a Graduação do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal Fluminense – UFF. Este trabalho engloba as linhas gerais 

de meio ambiente e sustentabilidade. 

  



16 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será abordado um panorama geral focado em ecoeficiência, visando 

desenvolvimento sustentável. São apresentadas as métricas para desenvolvimento de 

ecoindicadores industriais, tais como: consumo de água, consumo energético, emissão de 

CO2, geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos. É apresentado, ainda, o conceito de 

Índice de Comparação de Ecoeficiência (ICE) para avaliação conjunta dos ecoindicadores. 

São também apresentados um breve descritivo do processo produtivo de papel e celulose e a 

importância desta indústria. 

 

 

2.1 ECOEFICIÊNCIA E ANÁLISE AMBIENTAL 

 

Foi nas décadas de 1970 e 1980 que os grandes debates com relação ao meio ambiente 

aconteceram em nível de sociedade, sensibilizando a opinião pública. A preocupação com a 

defesa do meio ambiente, a proteção dos ecossistemas naturais e os processos ecológicos do 

planeta passaram a fazer parte das discussões da sociedade em geral. 

Esta preocupação levou a sociedade a discutir a sustentabilidade do desenvolvimento – 

como continuar o processo de desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. Neste 

sentido, o termo utilizado é o Desenvolvimento Sustentável (DS) que se define como um 

processo de transformação, no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 
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orientação da evolução tecnológica e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas (CMMAD 

(1991, p. 49). A Figura 2.1 ilustra os componentes representativos dos DS. 

 

Fig.2.1- Esquema representativo dos componentes do desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Pereira (2013) 

 

A ecoeficiência, um termo utilizado comumente pelas indústrias (PEREIRA, 2013), é 

um objetivo a ser alcançado por empresas que pretendem ser sustentáveis e geralmente sua 

avaliação (quantitativa ou qualitativa) está baseada em ecoindicadores. Os ecoindicadores são 

definidos para apoiar empresas a estabelecerem metas e a acompanhar seu desempenho, 

servindo como base para as empresas desenvolverem e implementarem estratégias voltadas à 

sustentabilidade. Estas terão foco em inovações tecnológicas e sociais. De maneira simples 

um ecoindicador representa um relação de uma variável ambiental e outra econômica, 

podendo ainda ser um parâmetro para variável de qualidade (PEREIRA, 2013). 

 A ecoeficiência envolve três motivos principais: 

 Redução do consumo de recursos naturais, incluindo-se a redução do uso de 

energia, insumos, água e solo, por meio do aumento da reciclagem e 

durabilidade dos produtos e da otimização dos processos produtivos; 

 Redução dos impactos ao meio ambiente por intermédio da minimização das 

emissões, redução do uso de produtos perigosos e uso sustentável de recursos 

renováveis. 
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 Valorização de produtos ou serviços perante os consumidores, por meio do 

aumento da sua funcionalidade e flexibilidade, de modo a atender às 

expectativas, permitindo assim, que o mesmo serviço ou produto possa ser 

entregue, utilizando-se menos recursos naturais. 

O conceito de Ecoeficiência foi desenvolvido pelo World Bussiness Council on 

Sustainnable Development (WBCSD) no início dos anos 1990 e hoje é conhecida 

mundialmente. Este conceito vê ecoeficiência como a prática de produzir bens e serviços mais 

úteis, ao mesmo tempo em que reduz continuamente o consumo de recursos e a poluição 

emitida. É utilizado pelas empresas de modo a balancear os benefícios ambientais, 

econômicos e sociais de maneira integrada. Ele representa uma maneira de concretizar estes 

três parâmetros de forma sustentável, com o objetivo de reduzir o consumo de recursos 

(energia, água, insumos, matéria-prima virgem, entre outros), assim como o impacto na 

natureza (emissões na água, no ar e dispersão de substâncias prejudiciais), enquanto mantém e 

melhoram o valor sobre o produto fabricado (MAXIME et al., 2006). Desta forma, ainda 

segundo o WBCSD, a ecoeficiência traduz a real necessidade de produzir mais com menos 

recursos, ou seja, priorizando a reutilização ou a reciclagem de materiais, reduzindo o  

consumo dos recursos naturais e o impacto sobre o meio ambiente. Pela competitividade de 

bons preços e serviços que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, 

enquanto há uma redução progressiva dos impactos ambientais e consumo dos recursos 

naturais durante todo o ciclo de vida para um nível, pelo menos, compatível com a capacidade 

que o planeta possa suportar (VAN CANEGHEM et al., 2010). Esta redução dos impactos 

ambientais pode ser alcançada pelo estabelecimento de metas na gestão ambiental a longo 

prazo (CARDOZO, 2004). 

No WBSCD existem princípios para a definição e utilização de Indicadores de 

Ecoeficiência, nos quais são: Procurar ser relevantes e significativos na proteção do meio 

ambiente e da saúde humana e/ou na melhoria da qualidade de vida; Fornecer informação aos 

tomadores de decisão, com o objetivo de melhorar o desempenho da organização; Reconhecer 

a diversidade inerente a cada negócio; apoiar o bechmarking e monitorar a evolução do 

desempenho; Ser claramente definidos, transparentes e verificáveis; Basear-se numa avaliação 

geral da atividade da empresa, produtos e serviços, concentrando-se principalmente nas áreas 

controladas diretamente pela gestão. 
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O WBCSD foi fundado em 1992 e é a coligação formada por cerca de 185 grupos 

multinacionais unidos por um interesse comum, trabalhar o desenvolvimento sustentável a 

partir dos seus três pilares: o crescimento econômico, o equilíbrio ecológico e o progresso 

social. Seus membros pertencem aos 20 maiores setores industriais e 35 países. No Brasil, o 

WBCSD é representado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), é uma associação fundada em 1997 para promover o desenvolvimento 

sustentável que conta com 50 associados. A partir deste conselho que o conceito de 

ecoeficiência vem sendo incentivado no país (VIEIRA et al., 2008). 

Com a tendência contínua do mercado e sociedade em adotar uma postura mais 

ecologicamente consciente, voltada para a minimização de perdas, desperdícios, reprocessos 

com matérias-primas, energia e água, esse desejo pode ser obtido através da produção 

ecoeficiente. Esse conjunto de operações sustentáveis resulta numa melhoria continua na 

redução de custos de forma socialmente responsável, um movimento com o qual as empresas 

buscam direcionamento em princípios de desenvolvimento sustentável com foco em 

minimizar os impactos ambientais gerados pelas suas atividades empresariais. 

Então, diante da crescente preocupação em relação ao meio ambiente, as empresas 

estão cada vez mais relacionadas nos princípios de desenvolvimento sustentável com a 

intenção de minimizar os impactos ambientais e sociais provocados por suas ações. Esta visão 

de sustentabilidade está baseada geralmente na avaliação de ecoindicadores. 

Para avaliar as situações causadas pelas empresas e gerenciá-los para a melhoria da 

qualidade do meio ambiente, utilizam-se os indicadores de ecoeficiência ou ecoindicadores, 

estes formam medidas para estabelecer metas e avaliar a performance das empresas e/ou 

processos de produção específicos das mesmas. A próxima seção define mais 

apropriadamente os ecoindicadores, bem como suas formas de cálculo. 
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2.2. ECOINDICADORES 

 

A partir do momento em que se iniciou a preocupação com os assuntos ambientais, 

como a realização do “Our Common Future” em 1987 e da Agenda 21 em 1992, autoridades 

de muitos países, organizações interessadas e muitas empresas têm enfatizado a importância 

de se encaixar no conceito de sustentabilidade, que engloba a integração de pilares 

econômicos, sociais e ecológicos (CHARMONDUSIT et al., 2009). 

Segundo Welford (1995), o desenvolvimento sustentável se baseia em três questões 

inter-relacionadas e voltadas para a indústria. Primeiramente, “o meio ambiente deve ser 

avaliado como parte integral do processo econômico e não tratada como um bem livre”, 

portanto as empresas devem se esforçar para usar os recursos naturais de maneira mais 

inteligente, sendo ele renováveis ou não, ou seja, deve-se conservar o ecossistema. Em 

segundo lugar cita “a necessidade de lidar com a equidade, não somente em relação aos países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas também entre as pessoas em um país”, o que 

implica não só no desenvolvimento econômico, mas também no desenvolvimento humano. E 

por fim, “o desenvolvimento sustentável requer que a sociedade, as empresas e os grupos 

particulares operem em uma escala de tempo diferente do que opera na economia”, isto é, 

visando um panorama satisfatório em longo prazo, conservado e construído para a geração 

atual e as futuras, adotando planejamentos e estratégias políticas de negócios mais proativos e 

menos reativos (WELFORD, 1995). 

Os ecoindicadores são indicadores específicos criados para reportar a ecoeficiência no 

campo de pesquisa de sustentabilidade (PEREIRA, 2013). Várias metodologias para a 

medição de ecoeficiência, tendo como base os ecoindicadores, foram apresentadas na 

literatura (TYTECA, 1996; CALLENS e TYTECA, 1999). A definição de ecoindicadores é 

uma relação simples de uma variável ambiental e um elemento econômico, segundo 

UNCTAD (2004), isto é, uma análise ambiental dividido por uma análise financeira. No 

entanto, os ecoindicadores também podem ser expressos pelo recíproco desta relação 

(TAHARA et al., 2005). 

 Os principais objetivos dos ecoindicadores são (UNCTAD, 2004): 

 Fazer uma análise ambiental da empresa e informar para o mesmo em relação 

ao seu desempenho financeiro (ou produtivo); 
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 Melhorar a tarefa de tomada de decisões economicamente e ambientalmente 

seguras, permitindo a avaliação dos impactos de suas decisões; 

 Fazer uma complementação das demonstrações financeiras das empresas, 

notabilizando os impactos de problemas ambientais atuais e futuros sobre o 

desempenho financeiro. 

Segundo Pereira (2013), as principais categorias de ecoindicadores para a indústria 

são: 

 Consumo de Água; 

 Consumo de Energia; 

 Emissão de CO2; 

 Geração de Efluentes; 

 Geração de resíduos Sólidos. 

 

Foi desenvolvida, pela autora, uma metodologia padronizada e abrangente para o 

cálculo desses ecoindicadores para qualquer indústria. Na indústria petroquímica, esta 

metodologia foi aplicada para o desenvolvimento de um painel de ecoindicadores 

corporativos. Entretanto, avaliar cada ecoindicador isoladamente parece não ser uma maneira 

eficiente, uma vez que não é possível muitas vezes uma avaliação abrangente, ou seja, global. 

Assim, considerando que cada ecoindicador tem a mesma importância (peso ponderante nas 

avaliações) Pereira (2013) desenvolveu o chamado Índice Comparativo de Ecoeficiência 

(ICE) para avaliação conjunta de ecoindicadores. O ICE é uma ferramenta que deve ser 

aplicada a um conjunto maior que três ecoindicadores, e que o ecoindicador esteja escrito na 

forma variável ambiental dividida por variável econômica, mais precisamente, produção. O 

ICE é utilizado com base nas informações contidas em cada ecoindicador industrial de 

maneira globalizada para avaliação e comparação entre: 

 Para uma mesma empresa em períodos diferentes, isto é, avaliação por 

monitoramento. Na maioria das vezes o período analisado é mensal e, posteriormente anual. 

Usado para avaliação de ecoeficiência entre períodos e comparativo com metas especificadas, 

como por exemplo, uma redução de 10% nos ecoindicadores. (PEREIRA, 2013). 
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 Para unidades/filiais diferentes de uma mesma empresa, em mesmo período; 

desde que sejam utilizados os mesmos ecoindicadores e que estes sejam contabilizados de 

forma compatível. Usado para avaliação de ecoeficiência entre unidades/filiais. Ajuda no 

auxilio sobre a tomada de decisões de melhorias para as unidades/filiais de menos 

ecoeficiência. 

 Para empresas diferentes, mesmo período, utilizando os mesmos 

ecoindicadores e que estes sejam contabilizados de forma compatível. Usado para a avaliação 

de ecoeficiência entre empresas diferentes. Isto chama-se benchmark empresarial.  

Verifica-se assim, a importância, e aplicabilidade de ecoindicadores de ecoeficiência. 

 

2.2.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ECOINDICADORES 

 

Nessa seção serão apresentadas as duas formas possíveis de representar um 

ecoindicador, com base na relação variável ambiental e econômica.  

A primeira forma é a divisão de uma variável ambiental pela variável econômica 

produção (SIITONEN et al., 2010; OGGIONI et al., 2011; PEREIRA, 2013). A Equação 

(2.1) apresenta esta relação geral para os ecoindicadores: 

 � � = �á  � �  ��á  � ô �  � çã  (2.1) 

 

Na Equação (2.1) Eamb é o ecoindicador ambiental descrito de forma genérica e é 

representada pela relação entre a variável ambiental, que pode ser: consumo de energia (em 

GJ), emissão de CO2 (tCO2), consumo de água (m3), geração de efluentes (m3) (líquidos) e de 

resíduos sólidos (t ou kg), com a variável econômica, representada especificamente pela 

produção, em toneladas (t).  

Na forma apresentada na Equação (2.1) quanto menor o número dessa relação, melhor 

o resultado, em termos de ecoeficiência. As unidades variam de acordo com as variáveis 

ambientais. 
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A segunda forma para definir o ecoindicador utiliza-se a relação contrária encontrada 

na Equação (2.2) (TAHARA et al., 2005; KHAREL e CHAMONDUSIT, 2008), utilizando 

uma relação de variável econômica, representada especificamente em unidades monetárias 

(receita líquida em milhares de Reais, moeda local) e uma variável ambiental. 

 � � = �á  � ô �  � �   � ℎ   ��á  � �  �  (2.2) 

 

Na forma apresentada pela Equação (2.2) quanto maior o valor dessa relação, melhor o 

resultado, em termos de ecoeficiência. As unidades variam de acordo com as variáveis 

ambientais. 

As variáveis ambientais são calculadas a partir da geração ou consumo, por meio do 

balanço de massa e de energia para cada categoria. Isto será abordado na próxima seção. 

 

2.2.1.1 Consumo de Energia 

Segundo Pereira (2013) de forma generalizada, o consumo energético de uma unidade 

industrial pode ser representado pela Equação (2.3). 

 

ECogliqCombgasCombGNvaporE EEEEEEGJEnergiadeConsumo )(  (2.3) 

 

Na Equação (2.3) os termos EE, Evapor, EGN, ECombgas, ECombliq e EECog são denominados 

energia em forma elétrica (fornecedor externo), de vapor, a energia do Gás Natural, a energia 

dos combustíveis gasosos, a energia dos combustíveis líquidos e a energia elétrica oriunda de 

cogeração, respectivamente. A partir disso, pode-se calcular o consumo energético em GJ 

(PEREIRA, 2013). Cada termo é detalhadamente descrito em Pereira (2013). 

As energias do vapor e elétrica de cogeração são separadas pelo sinal ± indicando que 

as energias podem ser importadas (sinal +) ou exportadas (sinal -) entre as unidades de uma 
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planta industrial, especialmente, quando há integração energética. A energia do vapor é 

contabilizada através da queima de combustível, nas unidades exportadoras, para gerá-la. 

Ressalta-se a necessidade de ser conhecido o parâmetro de eficiência da caldeira. Em planta 

petroquímica de primeira geração pode ser gerado vapor nos fornos de pirólise. 

Entretanto, é necessário conhecer bem as fontes energéticas em cada processo 

avaliado. A Tabela 2.1 resume os principais aspectos e variáveis para construir o ecoindicador 

de consumo de energia, e pode ser utilizado como um guia geral nesta tarefa. 

 

 

Tabela 2.1. Aspectos relevantes do indicador de Consumo de energia. 

Consumo de Energia 

Descrição do Indicador 

O indicador de consumo de energia é calculado a partir da energia 

total consumida pela unidade industrial na forma de vapor, 

combustíveis fósseis, como Gás Natural e Gás Combustível, ou 

ainda energia elétrica, dividido pela quantidade total de produtos 

produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida GJ/t 

Relevância do Indicador 

O indicador, para apresentar um desempenho bem sucedido em 

relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo o 

menor consumo de energia possível de modo a contribuir para a 

conservação dos recursos naturais. 

Fonte de Dados e 
Disponibilidade 

Quantidade de energia elétrica consumida (MW); 

Quantidade de energia na forma de gás natural e outros 
combustíveis consumidos (GJ/h); 

Composição dos combustíveis nas correntes (% molar); 

Entalpia nas fontes na forma de vapor (GJ/t); 

Poder Calorífico Inferior (PCI) do Gás Natural (GJ/t); 

Balanço de Energia; 

Fatores de conversão das fontes energéticas para GJ; 

Fonte: Resumido de Pereira (2013). 



25 

Com base na Equação (2.1), o ecoindicador de consumo de energia pode ser calculado 

pela Equação (2.4) em [GJ/t]: 

 

 



 






Correntes produtos

Correntes

m

j

n

k

n

i
ECogliqCombgasCombGNvaporE

EnergéticoConsumo

jkroduçãoP

iEiEiEiEiEiE
orEcoindicad

1 1

1

),(

)()()()()()(

 (2.4) 

 

Com base na Equação (2.2), o ecoindicador de consumo de energia pode ser calculado 

pela Equação (2.5) em [milhares de Reais R$/GJ]: 
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(2.5) 

 

Nas Equações (2.4) e (2.5) os termos são:  

 EE(i) = Energia elétrica consumida (Sistema Integrado Nacional) [GJ/h],  

 Evapor(i) = Energia em forma de vapor, importação ou exportação de vapor [GJ/h]. 

 EGN(i) = Energia referente a combustão de gás natural [GJ/h]. 

 Ecombgas(i) = Energia de combustíveis gasosos, esta é igual a zero pois só é considera a 

queima do gás natural [GJ/h] e não de outros gases como hidrogênio impuro. 

 Ecombliq(i) = Energia de combustíveis líquidos, este termo é igual a zero pois só é 

considerada a queima do gás natural [GJ/h] e não de outros líquidos como diesel. 

 EEcog(i) = Energia elétrica de cogeração [GJ/h]. O índice i representa o número de 

correntes (fontes) energéticas. 

 Produção(k, j) = Vazão de cada produto em determinada corrente, o índice j determina 

a corrente e o índice k o produto [t/h]. 

 Receita Líquida = representa a receita bruta com as devidas deduções (contas 

redutoras (por exemplo, impostos incidentes sobre vendas) 
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2.2.1.2 Emissão de CO2 

A redução da emissão global de CO2 tem sido um grande desafio para as indústrias, 

principalmente para aquelas definidas como energeticamente intensivas, uma vez que estas 

representam um setor de alto consumo energético, tendo em vista que estas respondem por 

aproximadamente por um terço do consumo global de energia (SIITONEN et al., 2010).  

A análise de ecoindicador de CO2 vem aumentando cada vez mais na área de pesquisa 

de sustentabilidade. Alguns países como a China e o México, que são grandes contribuintes 

de poluição atmosférica através de emissão de CO2, apresentam estudos a fim de gerenciar a 

sua eficiência ambiental. 

O ecoindicador de CO2 foi analisado em diversas indústrias, tais como: cimento 

(OGGIONI et al., 2011), cálcio (LIU et al., 2011), amônia ( ZHOU et al., 2010), petroquímica 

(CHARMONDUSIT e KEARTPAKPRAEK, 2011; PEREIRA, 2013), ferro (KHAREL e 

CHARMONDUSIT, 2008), aço (SIITONEN et al., 2010) , ferro e aço (ZHANG et al., 2012), 

para comparação de ecoeficiência. Observa-se que não foi encontrada referência de análise 

através de ecoindicadores de CO2 para indústria de papel e celulose, onde todo o processo 

fosse realmente detalhado e estudado. A tese de doutorado de Piotto (2003) analisou 

ecoindicadores na empresa Votorantim Celulose e Papel – Unidade Jacareí com dados de 

1992 até 2002. As emissões foram monitoradas em termos de SO2. Recentemente, Braune e 

Teixeira (2013) avaliaram a ecoeficiência para as emissões de CO2 para duas indústrias 

brasileiras: Klabin e Suzano. Isto motivou o desenvolvimento de pesquisa utilizando-se os 

dados reportados pela indústria de papel e celulose. 

Previamente a contabilização do CO2, se faz necessário o entendimento das fontes de 

emissão de CO2. Toda emissão direta originada das fontes de geração de eletricidade, calor ou 

vapor que são utilizados pela empresa é classificada como Escopo 1. Já as emissões indiretas 

produzidas por fontes de geração de energia, isto é, compra de energia de outras empresas 

(elétrica e térmica), são consideradas como Escopo 2. E finalmente, todas as emissões 

indiretas frutos da atividade empresarial, mas não sendo de sua propriedade ou controle 

operacional são consideradas como Escopo 3. Esse detalhamento se faz necessário ao analisar 

os relatórios de sustentabilidade. Se o foco for o CO2 abrangente ou o CO2 oriundo somente 

da produção. Neste último caso deve-se excluir o escopo 3, sendo o processo o foco de 

interesse. Dessa forma as propostas de melhoria com base em engenharia de processos: 
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modificações no processo, como por exemplo, integração energética ou captura de CO2, ou 

modificações de tecnologia, como por exemplo, troca dos bicos queimadores de combustível 

por modelos mais modernos, fazem mais sentido. 

Observa-se na Figura 2.2 a subdivisão das fontes emissoras quanto à procedência, 

dentro dos escopos 1 e 2. 

Emissão por Combustão: Proveniente da queima dos combustíveis gasosos e 

líquidos utilizados no processo. 

Emissão Indireta: Proveniente de fontes externas de energia (principalmente energia 

elétrica e vapor). 

Emissão Fugitiva: Proveniente de pequenos e indesejados vazamentos em 

equipamentos (válvulas, flanges e etc.), de veículos de transportes de insumos e produtos, 

bem como, as emissões geradas por alívio para flare. 

 

Figura 2.2. Segmentação das fontes de emissão de CO2. 

Fonte: Pereira (2013). 
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Como se observa na Figura 2.2 em sua maior parte a emissão de CO2 está diretamente 

associada ao consumo de energia. Entretanto, a parcela das fontes fugitivas não pode ser 

ignorada. 

A Figura 2.3 exemplifica as fontes de emissão de CO2 em uma planta petroquímica de 

segunda geração. 

 

 

Figura 2.3. Fontes de emissão de CO2 em uma planta petroquímica. 

Fonte: Pereira (2013). 
 

Entretanto, é necessário conhecer bem as fontes energéticas em cada processo 

avaliado. A Tabela 2.2 resume os principais aspectos e variáveis para construir o ecoindicador 

de emissão de CO2, e pode ser utilizado como um guia geral nesta tarefa. 
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Tabela 2.2. Aspectos do indicador de Emissão de CO2. 

Emissão de CO2 

Descrição do Indicador 

O indicador de emissão de CO2 é calculado pela emissão total de 

CO2 na unidade industrial, proveniente da queima de gás natural, 

óleos combustíveis, combustíveis residuais em caldeiras e fornos de 

pirólise, válvulas de alívio para flare, emissões fugitivas, queima de 

combustível de veículos de transportes de insumos e produtos ou 

ainda provenientes de energia vendida ou distribuída, divididos pela 

quantidade total de produtos produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida tCO2/t 

Relevância do Indicador 

O indicador, para apresentar um desempenho bem sucedido em 

relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo a menor 

emissão de CO2 possível de modo a contribuir para a conservação da 

natureza e minimização da poluição para que as gerações futuras 

possam desfrutar de um meio ambiente com qualidade razoável. 

Fonte de Dados e 

Disponibilidade 

Quantidade de combustíveis queimados em caldeiras, fornos de 

pirólise, fornos de incineração, flare, sistemas de cogeração de 

energia elétrica (turbina a gás) (t); 

Quantidade de energia elétrica consumida (MW); 

Energéticos vendidos e transferidos na forma de vapor e energia 

elétrica (t) e (MW); 

Fator de conversão das fontes energéticas em tCO2; 

Fatores de conversão de hidrocarbonetos em tCO2. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 
 

Segundo Pereira (2013) de forma generalizada, a emissão de CO2 de uma unidade 

industrial pode ser representada pela Equação (2.6). 

 

TotalVaporEECogEEComb EMFEMEMEMEMtCO )(CO de Emissão 22  (2.6) 

 

Na Equação (2.6) os termos EMComb, EMEE, EMEECog, EMVapor, EMFTotal e são 

denominados emissão por combustíveis (líquidos, gasosos e gás natural), emissão por energia 

elétrica (fornecedor externo), emissão por cogeração de energia, emissão pela geração de 

vapor e a emissão por fonte fugitiva (total), respectivamente. A partir disso, pode-se calcular a 
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emissão de CO2 em tCO2. Cabe ressaltar que da equação original foi removido os sinais 

negativos. No sentido conservador mesmo que o vapor seja exportado não se deve descontar o 

CO2 da fonte exportadora e inserir na importadora. O CO2 é gerado e por isso não pode ser 

transferido, sendo integralmente contabilizado pela fonte geradora. 

Com base na Equação (2.1), o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser calculado 

pela Equação (2.7) em [tCO2/t]: 
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(2.7) 

 

Com base na Equação (2.2), o ecoindicador de emissão de CO2 pode ser calculado 

pela Equação (2.8) em [milhares de Reais R$/tCO2]: 
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(2.8) 

 

Nas Equações (2.7) e (2.8) os termos são:  

 EMcomb(i) = A vazão mássica de CO2 gerado pela queima de hidrocarbonetos na planta 

[t/h]. 

 EMEE(i) = A vazão mássica da emissão de CO2 oriunda da energia elétrica fornecida 

pelo Sistema Integrado Nacional [t/h].  

 EMEECog(i) = A vazão mássica da emissão de CO2 oriunda da energia elétrica de fonte 

de cogeração [t/h].  

 EMvapor(i) = A vazão mássica da emissão de CO2 relacionada ao vapor [t/h].  

 EMFTotal(i)= A vazão mássica da emissão de CO2 fugitiva total [t/h]. Relacionada aos 

vazamentos na planta (válvulas e flanges), a emissão por transporte rodoviário 

(consomem gasolina ou diesel) e emissões fugitivas durante queima de 

hidrocarbonetos no flare [t/h]. O índice i representa o número de correntes. 
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 Produção(k, j) = Vazão de cada produto em determinada corrente, o índice j determina 

a corrente e o índice k o produto [t/h]. 

 Receita Líquida = representa a receita bruta com as devidas deduções (contas 

redutoras (por exemplo, impostos incidentes sobre vendas) 

 

2.2.1.3 Consumo de Água 

A redução do consumo de água também tem sido um grande desafio para as indústrias. 

A água é um dos insumos mais utilizados pelas indústrias. Pode ser utilizado como matéria 

prima em alguns processos de engenharia química. 

A Tabela 2.3 resume os principais aspectos e variáveis para construir o ecoindicador 

de consumo de água. 

Tabela 2.3. Aspectos do indicador de Consumo de Água. 

Consumo de Água 

Descrição do Indicador 

O cálculo do indicador é dado pela quantidade de água 

consumida pela empresa dividida pela quantidade total de 

produtos produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida m3/t 

Relevância do Indicador 

O indicador, para apresentar um desempenho bem sucedido em 

relação ao desenvolvimento sustentável, tem como objetivo o 

menor consumo de água de modo a contribuir para a conservação 

dos recursos naturais para as gerações futuras. 

Fonte de Dados e 
Disponibilidade 

Os dados são provenientes das quantidades de água (m3) e vapor 

(em m³), captados, adquiridos e vendidos. 

Massa específica do vapor (kg/m3); 

Quantidade total de água captada (m3) (adutora e poços); 

Quantidade de vapor adquirido (m³); 

Quantidade de vapor vendido (m³); 

Balanço de água; 

Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (t). 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 
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Segundo Pereira (2013) de forma generalizada, o consumo de água de uma unidade 

industrial pode ser representado pela Equação (2.9). 

 

ortado
Vapor

importado
VaporLíquida VVVm exp3)(Água de Consumo   (2.9) 

 

Na Equação (2.9) os termos VLíquida e VVapor correspondem a vazão de água na forma 

líquida de em vapor consumidas, respectivamente. Na forma vapor pode ser importada ou 

exportada. Na forma vapor é geralmente contabilizada em toneladas, sendo necessário 

transformar as unidades para m3 com base na massa específica. 

Com base na Equação (2.1), o ecoindicador de consumo de água pode ser calculado 

pela Equação (2.10) em [m3/t]: 
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Com base na Equação (2.2), o ecoindicador de consumo de água pode ser calculado 

pela Equação (2.11) em [milhares de Reais R$/m3]: 
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Nas Equações (2.10) e (2.11) os termos são:  

 Vliquida (i) = Vazão de água consumida na forma líquida a 25 °C e 1 atm [m³/h]. 

 Vvapor (i) = Vazão de água a 25 °C e 1 atm necessário para formar o Vapor [m³/h]. O 

índice i representa o número de correntes. 

 Produção(k, j) = Vazão de cada produto em determinada corrente, o índice j determina 

a corrente e o índice k o produto [t/h]. 
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 Receita Líquida = representa a receita bruta com as devidas deduções (contas 

redutoras (por exemplo, impostos incidentes sobre vendas) 

Cabe ressaltar que não se deve exportar água líquida. Somente as agências 

credenciadas podem comercializar água. 

 

2.2.1.4 Geração de Efluentes 

Uma vez que os efluentes líquidos são devidamente tratados e reutilizados, torna-se 

menos necessária a captação de água diretamente dos recursos naturais. Desta forma, 

conservam-se os mananciais tanto no que diz respeito à economia do volume de água a ser 

consumida quanto à qualidade dos recursos hídricos. Assim, a menor geração de efluentes 

líquidos pela sua reutilização tem como consequência uma maior preservação do meio 

ambiente (MUSTAFA, 1998). 

Em uma indústria, efluentes líquidos podem ser gerados em várias circunstâncias, 

desde habituais, que necessitem de drenagem, após execução de determinada tarefa, ou até 

mesmo por anormalidades na planta, decorrentes do descontrole de variáveis de processo, 

vazamentos acidentais e etc. As empresas devem sempre buscar, no processo produtivo, a 

máxima redução de perdas líquidas em suas operações, sejam elas proveniente de situações 

ordinárias ou anormais (CUNHA, 2006). 

De um modo geral, para a indústria química e petroquímica os efluentes líquidos 

gerados podem ser categorizados da seguinte forma (PEREIRA, 2013): 

 Águas residuárias que contenham a matéria-prima principal ou produto; 

 Águas residuárias com subprodutos produzidos durante as reações; 

 Provenientes de derrames, fugas por gotejamentos e outros, lavagem de 

reatores ou pontos de transbordamento; 

 Provenientes da condensação de vapor, de torres de resfriamento ou ainda de 

água de lavagem geral; 

 Derivadas de águas pluviais. 
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Mustafa (1998) em estudo aprofundado sobre geração de efluentes aponta as 

principais fontes geradoras de efluentes industriais. 

 Efluente de sistema de água de resfriamento; 

 Efluente de sistema de geração de vapor; 

 Drenagem de água de processo; 

 Efluente de regeneração de resina de troca iônica; 

 Condensado de purgador; 

 Drenagem de amostrador; 

 Água de resfriamento de drenagem quente; 

 Água de lavagem de filtro; 

 Condensado de trocador de calor; 

 Efluente de sistema de monitoramento de corrosão; 

 Água de selagem de equipamento rotativo; 

 Drenagem de teste hidrostático; 

 Água de resfriamento de amostrador; 

 Vazamento de água; 

 Drenagem de tanque; 

 Chuva coletada na área industrial; 

 Esgoto sanitário. 

 

Estas fontes são importantes para o monitoramento e ações de melhoria para redução 

ou reutilização dos efluentes líquidos. 

 A contabilização de efluentes industriais geralmente é realizada por um medidor do 

tipo calha Parshall, antes da disposição final. 

A Tabela 2.4 resume os principais aspectos e variáveis para construir o ecoindicador 

de geração de efluentes. 
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Tabela 2.4. Aspectos do indicador de Geração de Efluentes. 

Geração de Efluentes 

Descrição do Indicador 

O cálculo do indicador é realizado pelas quantidades de efluentes 

líquidos orgânicos, inorgânico e sanitários após tratamento (tanto na 

produção quanto na área administrativa) que sai da unidade industrial 

dividida pela quantidade total de produtos produzidos em toneladas. 

Unidade de Medida m3/t 

Relevância do Indicador 

 

O indicador, para obter um desempenho bem sucedido em relação ao 

desenvolvimento sustentável, tem que apresentar a menor geração de 

efluentes possível de modo que, em seu descarte e disposição final, 

estes não contribuam para a poluição dos recursos naturais e 

comprometimento da qualidade do ecossistema. 

Fonte de Dados 

e Disponibilidade 

 

Quantidade de efluentes orgânicos (em m3); 

Quantidade de efluentes inorgânicos (em m3); 

Quantidade de efluente sanitário (em m3); 

Estimativa de água pluvial que carrega contaminantes dos 

equipamentos durante o período inicial de chuva; 

Inclui também eventuais efluentes em batelada (em m3); 

Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (t); 

Observação: Todo o efluente tratado medido pelo medidor na calha 

Parshall, antes da disposição final. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 

Segundo Pereira (2013) de forma generalizada, a geração de efluentes em uma 

unidade industrial pode ser representada pela Equação (2.12). 

 

SanitárioInorgânicoOrgânico EFEFEFiEfluentesdeGeração )(  (2.12) 
 

Na Equação (2.12) os termos EFOrgânico, EFInorgânico e EFSanitário representam o volume 

de efluentes orgânicos, inorgânicos e sanitários, respectivamente, que são medidos no calha 

Parshall ou por medidores individualizados em m3. 
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Com base na Equação (2.1), o ecoindicador de geração de efluentes pode ser calculado 

pela Equação (2.13) em [m3/t]: 
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Com base na Equação (2.2), o ecoindicador de geração de efluentes pode ser calculado 

pela Equação (2.14) em [milhares de Reais R$/m3]: 
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Nas Equações (2.13) e (2.14) os termos são:  

 EFOrgânico (i) = Vazão de efluentes orgânicos [m³/h]. 

 EFInorgânico (i) = Vazão de efluentes inorgânicos [m³/h]. 

 EFSanitário (i) = Vazão de efluentes sanitários [m³/h].(geralmente só existe uma corrente). 

O índice i representa o número de correntes. 

 Produção(k, j) = Vazão de cada produto em determinada corrente, o índice j determina 

a corrente e o índice k o produto [t/h]. 

 Receita Líquida = representa a receita bruta com as devidas deduções (contas 

redutoras (por exemplo, impostos incidentes sobre vendas) 
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2.2.1.5 Geração de Resíduos 

Todos os resíduos gerados em uma unidade industrial no Brasil devem ser 

identificados e classificados de acordo com Resolução CONAMA Nº. 313 de 2002 e a 

ABNT:NBR 10.004/04, além de tratados (se necessário), armazenados e destinados para 

disposição final adequada. Os resíduos sólidos são classificados em três classes: I, II-A e II-B. 

Considera-se resíduo todo o material sólido ou semissólido de descarte, seja ele 

reciclável ou não. Líquidos são classificados como efluentes. 

A Tabela 2.5 resume os principais aspectos e variáveis para construir o ecoindicador 

de geração de resíduos. 

Tabela 2.5. Aspectos do indicador de Geração de Resíduos. 

Geração de Resíduos 

Descrição do Indicador 

O cálculo do indicador de geração de resíduos é realizado pela 

quantidade de resíduos gerados pela unidade industrial (tanto no 

processo produtivo quanto na operação/manutenção e na área 

administrativa) dividida pela quantidade total de produtos produzidos 

em quilogramas ou toneladas. 

Unidade de Medida t/t ou kg/t 

Relevância do Indicador 

Para obter um desempenho bem sucedido em relação ao 

desenvolvimento sustentável, o indicador tem que apresentar a menor 

geração de resíduos possível, de modo que, em seu descarte e 

disposição final, seja possível a eliminação, minimização, reutilização e 

reciclagem interna e externa do processo produtivo, adequando-se a 

capacidade de suporte ambiental. 

Trata-se de um indicador de desempenho operacional e de 

gerenciamento. A quantidade de resíduos gerados é um fator estratégico 

no custo do processo produtivo e indicativo de competitividade. 

Fonte de Dados 

e Disponibilidade 

Quantidade de material de descarte (reciclável ou não) sólido ou 

semissólido proveniente do processo de produção e das áreas 

administrativas (t ou kg); 

Quantidade do(s) produto(s) produzido(s) (t); 

Fonte: Adaptado de Pereira (2013). 
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Segundo Pereira (2013) de forma generalizada, a geração de resíduos em uma unidade 

industrial pode ser representada pela Equação (2.15). 
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Na Equação (2.15) para o cálculo da geração de resíduos, em kg, os termos RProcesso e, 

RAdm representam a quantidade mássica, em kg, de resíduo provenientes do processo 

produtivo e das áreas administrativas, respectivamente.O contador x representa os tipos de 

resíduos do processo produtivo e podem variar de 1 até nrp, onde nrp representa o número de 

resíduos de processo. O contador y representa o número tipos de resíduos da área 

administrativa e que pode variar de 1 até nra, onde nra representa o número de tipos diferentes 

de resíduos da área administrativa. A contabilização é considerada diária (d). 

Pereira (2013) ressalta que diferente dos outros ecoindicadores a quantidade mássica 

de resíduos não é medida por medidores, em intervalos de amostragem, sendo totalizadas 

pelas quantidades mássicas de caçambas e outros tipos de armazenagem para sólidos. Sendo 

sua contabilização feita em períodos de um dia até uma semana, o que impossibilita o 

monitoramento dos resíduos do processo em tempo real. 

Com base na Equação (2.1), o ecoindicador de geração de resíduo pode ser calculado 

pela Equação (2.16) em [t/t ou kg/t]: 
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Com base na Equação (2.2), o ecoindicador de geração de resíduo pode ser calculado 

pela Equação (2.167 em [milhares de Reais R$/t ou kg]: 
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Nas equações (2.15) e (2.16) os termos são: 

 RProcesso (d,x) = Resíduo diário proveniente do processo [kg ou t]. O índice x 

representa o número de correntes de saída destes resíduos do processo. 

 RAdm (d,x)= Resíduo diário proveniente da área administrativa [kg ou t]. O índice y 

representa o número de correntes de saída destes resíduos da área administrativa  

 Produção (k, j) = Vazão de cada produto em determinada corrente, o índice j determina 

a corrente e o índice k o produto [t/dia]. Necessita ser transformado para dia, uma vez 

que a frequência original em hora é menor do que a frequência de amostragem do 

resíduo em dia. 

 Receita Líquida = representa a receita bruta com as devidas deduções (contas 

redutoras (por exemplo, impostos incidentes sobre vendas). 

 

Desta forma são apresentadas as equações gerais para o cálculo dos ecoindicadores de: 

consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de efluentes e geração de 

resíduos. O leitor interessado deve consultar a dissertação de Pereira (2013) para maiores 

detalhamentos. 

Estas equações podem ser aplicadas a qualquer processo produtivo. Entretanto, deve 

atentar para que as contabilizações estejam no mesmo período de tempo (produção, receita e 

variável ambiental, isto fica mais claro para o ecoindicador de geração de resíduos). 

Entretanto, geralmente a sustentabilidade ambiental não é claramente observada 

quando as avaliações destes ecoindicadores são realizadas isoladamente e, portanto, torna-se 

necessária uma avaliação conjunta. Deste modo, para uma avaliação mais completa, é 

necessário o desenvolvimento de um índice ambiental.  
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2.3. ECOEFICIÊNCIA 

 

Os ecoindicadores são indicadores calculados pela relação de uma variável ambiental 

e uma variável econômica e devem apresentar informações simples e objetivas. Portanto, 

muitas vezes, as informações isoladamente não são suficientes quando é necessário fazer 

comparações entre empresas ou períodos diferentes, por exemplo. Uma solução para 

possibilitar essas análises seria a junção das informações fornecidas pelos indicadores em 

índices. Tais índices podem ser agrupados em gráficos do tipo radar. Tais gráficos fazem o 

papel de índice e servem como ferramentas comparativas. Assim, o desempenho da unidade 

industrial, em certo período, pode ser comparado em relação a outro por meio da área do 

polígono, gerado no gráfico. Uma representação do gráfico pode ser visualizada na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Gráfico polígono de ecoindicadores, representado cinco indicadores. 

Fonte: Pereira (2013). 

 

Conforme representado , no polígono formado, cada eixo de mesma origem representa 

um ecoindicador. O gráfico radar apresenta eixos eqüidistantes originados em um mesmo 

centro de forma que todos os ângulos entre eles tenham o mesmo valor. Os eixos adjacentes 

do gráfico juntamente com a reta formada pela distância de dois pontos dados pelos valores 

apresentados nestes eixos formam triângulos de, pelo menos, um ângulo conhecido e idêntico 

aos demais ângulos comuns ao centro (uma vez que os eixos são eqüidistantes e dividem-se 

em uma volta completa – 360º). 
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O procedimento utilizado para geração de um índice ambiental se baseia no cálculo da 

área do polígono. Existem algumas alternativas para cálculo desta área. Uma maneira simples 

é calcular a área de todos os triângulos formados no gráfico. Isto pode ser realizado 

basicamente de três maneiras, conforme apresenta as Equações (2.17), (2.18) e (2.19): 

i) A fórmula tradicional de cálculo da área do triângulo 

� = �. ��  (2.18) 

 
ii)  Fórmula de Heron  � = √� � − � � − � � − � , onde     � = � +� +��  (2.19) 

 

iii) Lei dos senos 

� = � . �    � ��Ɵ (2.20) 

 

 

Nas Equações (2.18), (2.19) e (2.20) os termos Sa, base, altura, lA, lB e lC, p e senθ são 

a área do triângulo, a base (que pode ser qualquer lado), a altura (segmento de um do 

triângulo perpendicular ao lado), lada A, lado B, lado C, semi-perímetro e seno do ângulo 

formado entre dois lados adjacentes. 

A lei dos senos foi escolhida por Pereira (2013) pela facilidade de implementação sem 

necessidade de cômputo adicional. São conhecidos dois lados e o ângulo formado entre eles, 

ou seja, para cada ecoindicador. Na Equação (2.18) seria necessário calcular a altura para cada 

triângulo, e na Equação (2.19) seria necessário o cálculo do lado oposto ao ângulo, bem como 

do semi-perímetro.  

A Lei dos senos, representada na Equação (2.20) pode ser facilmente implementada. 

Para ilustrar, a Figura 2.5 representa um triangulo ABC de lados lA, lB e lC e altura h, que 

divide o lado lC em segmentos m e n. Sua área pode ser facilmente calculada pela equação 

(2.20). 
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Figura 2.5. Triângulo e Lei dos Senos. 

 

 

 Entretanto, como cada ecoindicador possui uma unidade, podendo alguns casos 

(consumo de água e geração de efluente ser idênticas) se faz necessária uma normalização, 

para que todas as categorias possam ser avaliadas conjuntamente.  

A Normalização é obtida agrupando os resultados de ecoindicadores de uma mesma 

categoria, como por exemplo, emissão de CO2, e dividido cada resultado pelo maior valor do 

ecoindicador encontrado no grupo (quando o ecoindicador é escrito na forma de variável 

ambiental dividida por variável econômica quanto menor o valor melhor o resultado). Logo, 

quando o índice normalizado é 1, significa que representa o pior resultado, enquanto o menor 

índice representa o melhor desempenho. Isto é repetido para as demais categorias (além da 

emissão de CO2). A Figura 2.6 representa esta notação: 

 

 

Figura 2.6. Representação da área resultante no gráfico radar, analisado em certo período. 

Fonte: Pereira (2013). 
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Esta normalização é necessária para remover as unidades de ecoindicadores diferentes. 

Logo, é possível calcular o índice, ou seja, á área (adimensional) resultante aplicando a 

lei dos senos sobre cada triângulo do polígono. Nesse exemplo, seria o somatório da área dos 

cinco triângulos, que representam cada uma das categorias de ecoindicadores avaliadas: 

 


i

iT SS  (2.21) 

 

Onde ST é a área total e Si é a área de cada triângulo.  

Por consequência, o índice comparativo de ecoeficiência, ICE, para contabilizar 

quantitativamente o ganho em ecoeficiência, entre dois ou mais grupos com as mesmas 

categorias de ecoindicadores, considerando a mesma importância (peso) para cada categoria, é 

representado pela Equação (2.22). 
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 Onde S*
T representa a maior área possível calculada no polígono (pior resultado).  

Para o cálculo de n ecoindicadores (n>2), a expressão da ecoeficiência pode ser escrita 

de modo generalizado pela Equação (2.23): 
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Um índice é diferente de um indicador. Segundo Siche et al. (2007) o indicador é uma 

ferramenta que reflete dados da realidade através de informações simples, dados estes que 

podem ser apresentados de forma individual ou agregada. O indicador é um tratamento prévio 

dos dados originais. Já o índice pode revelar o estado de um sistema ou fenômeno e servir de 

ferramenta para tomada de decisões, pode ser apresentado por indicadores ou conjunto de 

indicadores. O ICE é um índice e serve para ranquear as empresas avaliadas. Dessa forma, um 

índice se torna um valor sintetizado através de cálculos, métodos e dados, muitas vezes 

refletidos pelos indicadores. 
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2.4 PRODUÇÃO DE PAPEL E CELULOSE 

 

A produção industrial de papel e celulose ocorre subseqüente a fase da produção da 

matéria-prima. Primeiramente há um preparo da madeira, onde ocorre uma análise desta, para 

posteriormente passar ao descascamento e à picotagem. Em seguida obtém-se o cozimento da 

madeira, a lavagem e a depuração da mesma, o processo de branqueamento da celulose, 

atendendo sistemas, produtos e índices de qualidade. Por fim, ocorre à produção do papel, 

extração, secagem, rotulagem e identificação, vendas e exportação, seguida de etapa final do 

processo, ao encargo dos varejistas, que realizam a distribuição do produto final ao 

consumidor. Na Figura 2.7 representa de forma básica um fluxograma do processo de 

produção de celulose e papel. 

 

 

Figura 2.7. Fluxograma básico do processo produtivo de papel e celulose. 

 

2.4.1. PRODUÇÃO DE PAPEL E CELULOSE NO BRASIL 

 

No Brasil, a produção industrial de celulose ocorre a partir do pinheiro, tendo em 

Monte Alegre, no Paraná, instalado no ano de 1950 a primeira fábrica pelo processo Kraft. Já 

a produção em grande escala de celulose de eucalipto, também pelo processo Kraft, se iniciou 

em 1957, no Estado de São Paulo, que a partir dai ocorreu o caminho para a grande etapa de 
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industrialização da celulose que, em pouco tempo, levou o Brasil a ser um dos maiores 

produtores do mundo (HILGEMBERG e BACHA, 2001). 

Segundo Juvenal e Mattos (2002) a indústria brasileira concretizou sua participação 

significativa a partir do ano de 1970, com a implantação do Segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), planejado como opção para enfrentar a crise promovida pela 

decisão da Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo (Opep) de aumentar 

o preço do petróleo, levando aos governantes a substituição de importações e a expansão das 

exportações. A partir disso, surgiu o Primeiro Plano Nacional de Papel e Celulose (I PNPC), 

realizado em 1978, visando o crescimento da capacidade produtiva pela geração de subsídios. 

De acordo com esses fatos e o país obter clima e solo vigentes, extremamente 

favoráveis à exploração florestal, o Brasil tornou-se um dos países mais competitivos na 

exploração de produtos de base florestal. 

 

2.5 A INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE 

 

Segundo a revista Exame de março de 2014 (EXAME, 2014) a produção de papel e 

celulose continua crescendo no Brasil, onde se encontra entre as principais do mundo 

participando das grandes exportações brasileiras. 

A produção brasileira de celulose cresceu 4,5 % e a de papel 1,7 % , na comparação  

com o mesmo período de 2013. Foram produzidas 2,5 milhões de toneladas de celulose e 1,7 

milhão de toneladas de papel. 

O mercado de celulose representou no ano de 2014, até o mês de fevereiro, 3,80% de 

todas as exportações brasileiras, desempenhando uma parcela muito importante de toda a 

exportação nacional, conforme mostra a Tabela 2.6. 

Tabela 2.6. Participação do setor de papel e celulose nas exportações nacionais. 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

Percentual (%) 3,35 2,81 2,74 3,46 3,80 

Fonte: BRACELPA (2014). 
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Em relação ao papel, a América Latina segue como principal mercado, responsável 

por mais de 52% da receita de exportação no acumulado de janeiro e fevereiro, seguida pela 

Europa e América do Norte, que participam dessa receita com cerca de 16% e 14%, 

respectivamente. Os embarques para a América do Norte cresceram 29% nos primeiros meses 

do ano, comparados com os de 2013. As vendas de papel no mercado doméstico somaram 

910 mil toneladas, com alta de 2,7% sobre o mesmo período de 2013 (BRACELPA,2014). 

Este segmento continua sendo de grande importância na economia brasileira. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A eco-eficiência pode servir de base para as empresas desenvolverem e 

implementarem estratégias voltadas à sustentabilidade. Essas estratégias terão o foco em 

inovações tecnológicas e sociais, na transparência, na contabilização ambiental e na 

cooperação com os demais segmentos da sociedade. 

Ecoeficiência é um conceito de negócios, que pode ser aplicado amplamente nas 

empresas, desde o desenvolvimento de produtos e serviços até a sua distribuição. 

Conforme exposto, fica clara a importância da ecoeficiência com base na análise 

quantitativas de ecoindicadores, bem como a necessidade da padronização dos cálculos. 

Fica clara, também, a importância de avaliar a ecoeficiência na indústria de papel e 

celulose. Entretanto, em um escopo limitado está análise será realizada com base nos dados 

disponibilizados pelas empresas do ramo nos chamados "Relatórios de Sustentabilidade". 

Diz-se "escopo limitado", pois não é possível tomar decisões ou modificações pela empresa, 

com o monitoramento e avaliação de ecoeficiência sendo realizado em tempo real na 

indústria, como realizado por Pereira (2013). 

Desta forma, resta esperar que o estudo realizado neste trabalho de conclusão de curso 

em engenharia química possa ser útil aos stakeholders da indústria de pele e celulose, e que os 

mesmos possam tomá-lo como base para melhorarem a ecoeficiência de cada empresa 

analisada, visando o desenvolvimento sustentável para as gerações atuais a e futuras. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é realizada a apresentação das quatro empresas do setor de papel e 

celulose analisadas no presente trabalho. A primeira empresa é a Suzano, empresa líder no 

segmento de papel e celulose no Brasil. A segunda empresa é a Klabin, concorrente direta da 

Suzano, segunda maior empresa no setor de papel e celulose, a nível nacional. A terceira 

empresa é a Fibria terceira maior empresa no setor de papel e celulose, a nível nacional 

(BRACELPA, 2014). Por último, a empresa Cenibra, quinta maior empresa no ramo.  

Neste capítulo são apresentados os dados dos relatórios de sustentabilidade destas 

empresas com ênfase ambiental: de consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, 

geração de efluentes e geração de resíduos, e ênfase econômica: produção e receita líquida. 

Com estes dados será possível desenvolver os ecoindicadores bem como calcular o índice de 

comparação de ecoeficiência entre as empresas analisadas, com base na análise conjunta 

destes ecoindicadores. 

Isto constitui a base para o Capítulo 4, onde serão apresentados e discutidos os 

resultados do presente trabalho com foco em ecoindicadores e ecoeficiência, na indústria de 

papel e celulose. 
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3.1 SUZANO 

 

A Suzano Papel e Celulose (CNPJ: 16.404.287/0001-55) é uma empresa do setor da 

indústria de transformação, do subsetor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel. 

A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal, com 88 anos de atuação 

nos segmentos de celulose de mercado e papel. É a segunda maior produtora de celulose de 

eucalipto do mundo, e está entre as dez maiores de celulose de mercado e líder no mercado de 

papel no Brasil e na América Latina. Em 2010, com a definição de um novo posicionamento 

estratégico, sua atuação ganhou duas novas frentes: energia renovável e biotecnologia 

(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - SUZANO, 2013). 

A Tabela 3.1 apresenta os dados econômicos financeiros para a empresa Suzano, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.1. Dados econômicos financeiros da empresa Suzano. 

Variáveis Econômicas 2013 2012 2011 2010 

Produção Celulose (ton) 1932000 1876000 1824000 1617000 

Produção Papel (ton) 1293000 1311000 1287000 1128000 

Volume de Produção (ton) 3225000 3187000 3111000 2745000 
Receita Líquida (milhares de Reais R$) 5689559 5192292 4847988 4513883 

 

Na Tabela 3.1 o volume de produção corresponde a soma da produção de celulose e de 

papel.  

A Tabela 3.2 apresenta os dados de consumo de energia para a empresa Suzano, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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Tabela 3.2. Dados de consumo de energia da empresa Suzano. 

Consumo de Energia por Unidade 2013 2012 2011 2010 

Unidade de Embu 
    

Consumo de energia direta (GJ): 
    

Gás Natural 319741 332611 326052 289406 

Energia elétrica comprada 108337 115865 118321 124027 

subtotal (GJ) 428078 448476 444373 413433 

Unidade Limeira 
    

Consumo de energia direta (GJ): 
    

Gás Natural 2289945 2438901 2235758 2198712 

Licor Preto 22956764 11459795 10905981 10973681 

Biomassa florestal 1652803 1921854 166517 138524 

BPF 0 246452 14945 13772 

subtotal (GJ) 26899512 16067002 13323201 13324689 

Consumo de energia indireta (GJ): 
    

Energia elétrica comprada 1206975 1164716 1158307 1165132 

Energia elétrica gerada 368205 985734 997579 981726 

subtotal (GJ) 1206975 1164716 1158307 1165132 

Unidade Mucuri 
    

Consumo de energia direta (GJ): 
    

Gás Natural 2098200 9751788 0 0 

Licor Preto 59415042* 29982150 30316548 29515388 

Biomassa florestal 4454160 2825089 3077013 2730301 

BPF GLP 1040032 88335 2068426 2250702 

subtotal (GJ) 67007434 42647362 35461987 34496391 

Consumo de energia indireta (GJ):     
Energia elétrica comprada 122785 126637 133488 119700 

Energia elétrica gerada 3873366 3920846 4070017 4097412 

subtotal (GJ) 122785 126637 133488 119700 

Unidade Rio Verde 
    

Consumo de energia direta (GJ): 
    

Gás Natural 385738 422766 459188 476763 

Energia elétrica comprada 134987 152187 159866 154652 

subtotal (GJ) 520725 574953 619054 631415 

Unidade Suzano     
Consumo de energia direta (GJ): 

    
Gás Natural 4948182 2842467915* 5230629 4704325 

Licor Preto 19625972 9467248 2194024 3302364 

Biomassa florestal 3009481 550070 2194024 3302354 

BPF 35316 206854406 288277 358195 

subtotal (GJ) 27618951 3059339639 9906954 11667238 

Consumo de energia indireta (GJ): 
    

Energia elétrica comprada 1410502 1463785 1490983 1510800 

Energia elétrica gerada 60859 
 

772175 801553 

subtotal (GJ) 1410502 1463785 1490983 1510800 

Consumo Total de Energia (GJ) 125214962 3121832570 62538347 63328798 
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O consumo de energia gerada não é considerado. Admite-se que o consumo 

relacionado a esta energia já está contabilizado no consumo de energia direta, em outra forma 

diferente de energia elétrica. Muito provavelmente estas unidades da empresa Suzano 

realizam co-geração de energia elétrica com base em outras fontes de energia direta, como por 

exemplo, a biomassa florestal. 

Observa-se na Tabela 3.2, que o consumo energético de Licor Preto da unidade de 

Mucuri para o ano de 2013 estivesse errado. Mas este valor aparece tanto no relatório quando 

no sítio eletrônico disponibilizado pela empresa. Não é explicado no relatório o aumento 

significativo no consumo de energia por licor preto. Outro valor observado em valor muito 

mais elevado do que os demais correu na unidade Suzano para o ano de 2012 para a fonte de 

gás Natural. Este valor pode ser ratificado no relatório de sustentabilidade do ano de 2013, no 

qual não ocorreu retificação deste valor. 

A Tabela 3.3 apresenta os dados de emissão de CO2 para a empresa Suzano, para os 

anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.3. Dados de emissão de CO2 da empresa Suzano. 

Emissão de CO2 2013 2012 2011 2010 

Escopo 1 826102.95 908768.8 1008164 772713.3 

Escopo 2 80076.11 55112.41 26841.03 25976.1 

Escopo 3 (não é processo produtivo) 381448.97 391832.9 334233.1 252239.4 

Total dos escopos (tCO2) 906179.06 963881.21 1035005.03 798689.4 
 

Não é considerado o CO2 do escopo 3 para a contabilização do CO2, uma vez que não 

está relacionado diretamente ao processo produtivo, foco para comparações e modificações. 

A Tabela 3.4 apresenta os dados de consumo de água para a empresa Suzano, para os 

anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.4. Dados de consumo de água da empresa Suzano. 

Consumo de Água retirada por fonte 2013 2012 2011 2010 

Unidade Mucuri 56461033 55566815 55421935 52754560 
Unidade Suzano 29845320 24098760 24761564 24342846 
Unidade Rio Verde 729047 734453 587267 882454 
Unidade Embu 314185 304619 312879 308798 
Unidade Limeira  26529198 26823988 26699447 26532722 

Consumo Total de Água (m³) 113878783 107528635 107783092 104821380 
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Observa-se na Tabela 3.4 que o consumo de água manteve-se aproximadamente 

constante nos anos de 2011 e 2012 aumentando em torno de 6 % para o ano de 2013. 

 

A Tabela 3.5 apresenta os dados de geração de efluentes para a empresa Suzano, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.5. Dados de geração de efluentes da empresa Suzano. 

Geração de Efluentes 2013 2012 2011 2010 

Unidade Mucuri 44375040* 44323200* 43251840* 42266880* 
Unidade Suzano 23440320* 24148800* 23518080* 22610880* 
Unidade Rio Verde 647630 622255 630720 796360 
Unidade Embu Não reportado 
Unidade Limeira  2222 2241 2799 2782 

Geração Total de Efluentes (m³) 68465212 69096496 67403439 65676902 

 

Para os dados de geração de efluentes o relatório de sustentabilidade se mostrou 

confuso. Os valores para as unidades de Mucuri e Suzano são declarados como vazão, mas 

aparecem na unidade m3, ou seja, quantidade. Os demais aparecem quantidade total de água 

em m3, com exceção da unidade Limeira que é reportada em toneladas. Para os valores 

apresentados na Tabela 3.5, multiplicou-se o valor do relatório por 24h/dia, depois por 30 

dia/mês, depois por 12 meses/ano, para obter um valor mais próximo da quantidade de 

efluentes descartados. Especificamente para a unidade de Mucuri o valor declarado foi de 

5136 m3 de efluentes no ano de 2013, um valor muito baixo. 

 

A Tabela 3.6 apresenta os dados de geração de resíduos para a empresa Suzano, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Na Tabela 3.6 a apresentação dos resíduos é feita tal qual no relatório de 

sustentabilidade da empresa Suzano, separando o resíduo em nas classes "perigosos" e "não-

perigosos". 
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Tabela 3.6. Dados de geração de resíduos da empresa Suzano. 

Geração de Resíduos 2013 2012 2011 2010 

Resíduos Não Perigosos (t)         
Unidade Mucuri 304913 485993 428177 398753 
Unidade Suzano 173867 196858 154423 113168 
Unidade Rio Verde 12109 7949 3010 9571 
Unidade Embu 2396 6390 1990 3035 
Unidade Limeira  169667 168287 177481 157427 

subtotal (t) 662952 865477 765081 681954 

Resíduos Perigosos (t)         
Unidade Mucuri 77 43 14 15.4 
Unidade Suzano 0 1.9 2.4 63 
Unidade Rio Verde 0 1.2 0.9 3.28 
Unidade Embu 0 1.9 2.4 85.5 
Unidade Limeira  93 86 68 70.5 

subtotal (t) 170 134 87.7 237.68 

Geração Total de Resíduos (t) 663122 865611 765169 682192 

 

Com base nas Tabelas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 é possível construir a Tabela 3.7 com o 

resumo as variáveis ambientais para a empresa Suzano. 

Tabela 3.7. Resumo das variáveis ambientais da empresa Suzano. 

Variáveis Ambientais - Resumo 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ) 125214962 3121832570 62538347 63328798 

Emissão de CO2 (tCO2) 906179 963881 1035005 798689 

Consumo de Água (m3) 113878783 107528635 107783092 104821380 

Geração de Efluentes (m3) 68465212 69096496 67403439 65676902 

Geração de Resíduos (t) 663122 865611 765169 682192 

 

Desta forma são apresentados a empresa Suzano e os dados ambientais e econômicos 

financeiros disponíveis nos relatórios de sustentabilidade dos anos de 2010 e 2013 

(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - SUZANO, 2010; RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE - SUZANO, 2013). Cada relatório possui informação do triênio, 

sendo apenas necessários os relatórios de 2010 e 2013. Consultaram-se os relatórios dos anos 

de 2011 e 2012, para confirmar valores duvidosos, ou informações faltantes, mas estes não 

foram necessários. 
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3.2 KLABIN 

 

A Klabin (CNPJ: 89.637.490/0001-45) é uma empresa do setor da indústria de 

transformação, do subsetor de fabricação de celulose, papel e produtos de papel. 

A Klabin é a maior produtora (segunda maior do segmento, considerando receita), 

exportadora e recicladora de papéis do Brasil (BRACELPA, 2014). Líder nos mercados de 

papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, 

também produz e comercializa madeira em toras. Fundada em 1899, possui atualmente 17 

unidades industriais no Brasil - distribuídas por oito estados - e uma na Argentina. Organizada 

em quatro unidades de negócios: Florestal, Papéis, Papel cartão - Kraftliner, Embalagens de 

Papelão Ondulado e Sacos Industriais. 

 

A Tabela 3.8 apresenta os dados econômicos financeiros para a empresa Klabin, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.8. Dados econômicos financeiros da empresa Klabin. 

Variáveis Econômicas 2013 2012 2011 2010 

Produção de Papel (ton) 1788000 1727000 1739000 1716000 
Receita Líquida (milhares de Reais R$) 4599000 4164000 3889000 3663000 

 

A Tabela 3.9 apresenta os dados de consumo de energia para a empresa Klabin, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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Tabela 3.9. Dados de consumo de energia da empresa Klabin. 

Consumo de Energia 2013 2012 2011 2010 

Energia Térmica Não Renovável (GJ) 
    

Gás Natural 1224675 1169165 1344699 1236245 

Óleo Combustível 3483306 3371850 5325550 6020728 

Óleo Diesel 2318 2719 9564 11238 

GLP 321724 285223 276689 286243 

subtotal (GJ) 5032023 4828957 6956502 7554454 

Energia Térmica Renovável (GJ) 
    

Licor negro 19089867 19161973 14442191 14067186 

Biomassa 12825020 12045455 12250109 10860711 

Energia Elétrica (hidráulica) 755234 753648 761340 761023 

subtotal (GJ) 32670121 31961076 27453640 25688920 

Energia Elétrica Comprada     
Energia Elétrica Adquirida 3239039 3177194 3089286 3247174 

subtotal (GJ) 3239039 3177194 3089286 3247174 

Consumo Total de Energia (GJ) 40941183 39967227 37499428 36490548 

 

 

A Tabela 3.10 apresenta os dados de emissão de CO2 para a empresa Klabin, para os 

anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.10. Dados de emissão de CO2 da empresa Klabin. 

Emissão de CO2 2013 2012 2011 2010 

Escopo 1 442824.99 433248.27 564178.81 609739.48 

Escopo 2 86307.54 53444.04 24826.57 45648.37 

Escopo 3 (não é processo produtivo) 100485.23 145835.17 90138.63 74826.2 

Total dos escopos (tCO2) 529132.53 486692.31 589005.38 655387.85 

 

 

A Tabela 3.11 apresenta os dados de consumo de água para a empresa Klabin, para os 

anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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Tabela 3.11. Dados de consumo de água da empresa Klabin. 

Consumo de Água 2013 2012 2011 2010 

Água de superfície (rios, lagos, oceanos) (m3) 62311579 68770565 66931863 67449109 

Água subterrânea 102650 110505 115933 112971 

Água de Chuva 960 960 960 960 

Água de Concessionárias 210296 207667 233356 404973 

Consumo Total de Água (m3) 62625485 69089697 67282112 67968013 

 

Observa-se na Tabela 3.11 que ocorreu uma diminuição no consumo de água 

iniciando-se em 2010 até 2013, com exceção do ano de 2012. Não foi encontrada justificativa 

para tal aumento, que não seja decorrente de flutuações no processo. 

 

A Tabela 3.12 apresenta os dados de geração de efluentes para a empresa Klabin, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.12. Dados de geração de efluentes da empresa Klabin. 

Geração de Efluentes 2013 2012 2011 2010 

Efluentes Líquidos 
    

Geração Total de Efluentes (m3) 53414396 55193932 54060769 53009333 

 

 

A Tabela 3.13 apresenta os dados de geração de resíduos para a empresa Klabin, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Os resíduos declarados como Aproveitamento Energético e Aproveitamento Agrícola/ 

Florestal não forma considerados na contabilização. Não ficou claro que tipos de resíduos são 

estes. Estes resíduos não foram declarados pelas outras empresas, quando estas o fizeram  

detalhada.  

Observa-se na Tabela 3.13 que a empresa Klabin não declarou a quantidade de 

resíduos gerados por suas ações produtivas nos anos de 2010 e 2011. 
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Tabela 3.13. Dados de geração de resíduos da empresa Klabin. 

Geração de Resíduos 2013 2012 2011 2010 

Resíduos Não Perigosos (t) 
    

Compostagem 30649.67 28826.25 
  

Reciclagem 118731.6 108651.11 
  

Recuperação 95.22 104.86 
  

Incineração 4950.77 4958.24 
  

Aterro Sanitário 862.75 767.89 
  

Armazenagem no local 43560.58 15956.37 
  

Aproveitamento Energético* 765987 512076 
  

Aproveitamento Agrícola/ Florestal* 116000 118510 
  

Aterro Classe II-A 50485.92 66333.63 
  

Venda como Corretivo de Solo 67933.19 71957.39 
  

Aterro Classe II-B 2984.81 1557.55     

subtotal (t) 320254.51 299113.29     

Resíduos Perigosos (t) 
  

  
subtotal (t) 429.82 1006.32     

Geração Total de Resíduos (t) 320684.33 300119.61 0 0 

 

Com base nas Tabelas 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 é possível construir a Tabela 3.14 

com o resumo as variáveis ambientais para a empresa Klabin. 

Tabela 3.14. Resumo das variáveis ambientais da empresa Klabin. 

Variáveis Ambientais - Resumo 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ) 40941183 39967227 37499428 36490548 

Emissão de CO2 (tCO2) 529133 486692 589005 655388 

Consumo de Água (m3) 62625485 69089697 67282112 67968013 

Geração de Efluentes (m3) 53414396 55193932 54060769 53009333 

Geração de Resíduos (t) 320684 300120 
  

 

Desta forma são apresentados a empresa Klabin e os dados ambientais e econômicos 

financeiros disponíveis nos relatórios de sustentabilidade dos anos de 2010 e 2013 

(RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - KLABIN, 2010; RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE - KLABIN, 2013). Cada relatório possui informação do triênio, 

sendo apenas necessários os relatórios de 2010 e 2013. Consultaram-se os relatórios dos anos 

de 2011 e 2012, para confirmar valores duvidosos, ou informações faltantes, mas estes não 

foram necessários.  
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3.3 FIBRIA 

 

 A Fibria (CNPJ: 61.082.582/0001-97) é uma empresa líder mundial na produção de 

celulose de eucalipto, possui capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de 

celulose, com fábricas localizadas em Três Lagoas (MS), Aracruz (ES), Jacareí (SP) e 

Eunápolis (BA). Com sociedade com a Cenibra, opera o único porto brasileiro especializado 

em embarque de celulose, Portocel (Aracruz, ES).  

 Com uma operação integralmente baseada em plantios florestais renováveis 

localizados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul e Bahia, a Fibria trabalha com uma base florestal total de 969 mil hectares, dos 

quais 343 mil hectares são destinados à conservação ambiental. (RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 2013). 

 

A Tabela 3.15 apresenta os dados econômicos financeiros para a empresa Fibria, 

para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.15. Dados econômicos financeiros da empresa Fibria. 

Variáveis Econômicas 2013 2012 2011 2010 

Produção de Celulose (ton) 5198000 5357000 5141000 5054000 
Receita Líquida (milhares de Reais R$) 6917000 6174000 5854000 6283000 

 

A Tabela 3.16 apresenta os dados de consumo de energia para a empresa Fibria, para 

os anos de 2010 e 2011. 
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Tabela 3.16. Dados de consumo de energia da empresa Fibria. 

Consumo de Energia 2013 2012 2011 2010 
Energia Térmica Não Renovável (GJ)     
Gás Natural 

    
Unidade Aracruz 

  
3512753 3347069 

Unidade Jacarei 
  

2944767 2845940 
Unidade Três Lagoas 

  
1937686 1937934 

Óleo Diesel 
    

Unidade Aracruz 
  

918 1147 
Unidade Jacarei 

  
0 0 

Unidade Três Lagoas 
  

14944 9004 
Óleos Combustíveis  

    
Unidade Aracruz 

  
301296 318425 

Unidade Jacarei 
  

1492429 1507728 
Unidade Três Lagoas     361331 284094 

subtotal (GJ) 0 0 10566124 10251341 

Energia Térmica  Renovável (GJ) 
    

Biomassa (líquida + Sólida) 
    

Unidade Aracruz 
  

51826210 52110666 
Unidade Jacarei 

  
41067190 20776079 

Unidade Três Lagoas 
  

24302358 24154073 
Metanol 

    
Unidade Aracruz 

  
164894 218250 

Unidade Jacarei 
  

66148 69627 
Unidade Três Lagoas 

  
161146 184538 

subtotal (GJ) 0 0 117587946 97513233 

Energia Elétrica Comprada 
    

Unidade Aracruz 
  

87768 117799.2 
Unidade Jacarei 

  
538304.4 811591.2 

Unidade Três Lagoas 
  

29952 26805.6 
subtotal (GJ)     656024.4 956196 
Consumo Total de Energia (GJ)     128810094 108720770 
 

 Observa-se na Tabela 3.16 que a empresa Fibria não declarou explicitamente os 

valores de consumo energéticos em seus relatórios de sustentabilidade para os anos de 2012 e 

2013, respectivamente (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 2012; 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 2013). 
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A Tabela 3.17 apresenta os dados de emissão de CO2 para a empresa Fibria, para os 

anos de 2010, 2011 e 2012. 

Tabela 3.17. Dados de emissão de CO2 da empresa Fibria. 

Emissão de CO2 2013 2012 2011 2010 

Emissões Diretas (tCO2)     
Eletricidade, calor ou vapor 

 
1177687 1150692 1099563 

Transporte de materiais, produtos e resíduos 
 

608943 570616 525138 

Biomassa   11705687 11263152 11072468 

Emissão Total de CO2 (tCO2)  
13492317 12984460 12697169 

 

A Tabela 3.18 apresenta os dados de consumo de água para a empresa Klabin, para os 

anos de 2010, 2011 e 2012. 

Tabela 3.18. Dados de consumo de água da empresa Fibria. 

Consumo de Água 2013 2012 2011 2010 

Água de superfície (rios, lagos, oceanos) (m3) 
    

Unidade Aracruz 
 

122419512 107325576 110395296 

Unidade Jacarei 
 

25535545 28591030 25535665 

Unidade Três Lagoas 
 

36844015 45740070 47553023 

Consumo Total de Água (m3)   184799072 181656676 183483984 

 

 Observam-se nas Tabelas 3.17 e 3.18 que a empresa Fibria não declarou 

explicitamente os valores de emissão de CO2 e consumo de água em seus relatórios de 

sustentabilidade para o ano de 2013 (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 

2013). 

 

A Tabela 3.19 apresenta os dados de geração de efluentes para a empresa Fibria, para 

os anos de 2010, 2011 e 2012. 
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Tabela 3.19. Dados de geração de efluentes da empresa Fibria. 

Geração de Efluentes 2013 2012 2011 2010 

Efluentes Líquidos 
    

Geração Total de Efluentes (m3) 
 

121458700 127372578 140929820 

 

A Tabela 3.20 apresenta os dados de geração de resíduos para a empresa Fibria, para 

os anos de 2010, 2011 e 2012. 

Tabela 3.20. Dados de geração de resíduos da empresa Fibria. 

Geração de Resíduos 2013 2012 2011 2010 

Resíduos Não Perigosos (t) 
    

subtotal (t)   1115957.5 960937.69 980380.12 

Resíduos Perigosos (t) 
    

subtotal (t)   546.29 534.38 1022.36 

Geração Total de Resíduos (t)   1116503.8 961472.07 981402.48 

 

 Observa-se nas Tabelas 3. 19 e 3.20, mais uma vez, que a empresa Fibria não declarou 

explicitamente a quantidade de geração de efluentes e resíduos em seu relatório de 

sustentabilidade para o ano 2013 (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 

2013). 

 Houve mudanças significativas no relatório de sustentabilidade do ano de 2013 

comparado aos demais. A Empresa Fibria declarou os consumos específicos ecoindicadores 

(com base na produção, ou seja, por tonelada) para CO2 e consumo de água por exemplo. 

Entretanto, estes valores foram reportados por unidade, e não para a empresa toda. Como no 

relatório a produção não está especificada por unidade não é possível obter os valores de 

consumos para cada unidade. O máximo que poderia ser feito é uma média para os valores, 

mas isso não significa que o valor encontrado reflita de maneira fidedigna o consumo 

específico (ecoindicador com base na produção) para cada categoria para a empresa Fibria. 

 

Com base nas Tabelas 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20 é possível construir a Tabela 3.21 

com o resumo as variáveis ambientais para a empresa Fibria. 
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Tabela 3.21. Resumo das variáveis ambientais da empresa Fibria. 

Variáveis Ambientais - Resumo 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ) 
  

128810094 108720770 

Emissão de CO2 (tCO2)  
13492317 12984460 12697169 

Consumo de Água (m3) 
 

184799072 181656676 183483984 

Geração de Efluentes (m3) 
 

121458700 127372578 140929820 

Geração de Resíduos (t) 
 

1116504 961472 981402 

 

 Desta forma são apresentados a empresa Fibria e os dados ambientais e econômicos 

financeiros disponíveis nos relatórios de sustentabilidade dos anos de 2010, 2011, 2012 e 

2013 (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 2010; RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 2011; RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - 

FIBRIA, 2012; RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FIBRIA, 2013). 

 

3.4 CENIBRA 

 

 A Celulose Nipo-Brasileira S/A, mais conhecida por Cenibra (CNPJ: 

42.278.796/0001-99), é uma empresa de base florestal. O produto final é a celulose 

branqueada de fibra curta de eucalipto, utilizada como matéria-prima para inúmeros produtos. 

A sua principal aplicação é na produção de papel. 

 A Cenibra foi fundada no dia 13 de setembro de 1973, foi a primeira empresa 

brasileira a receber simultaneamente as certificações FSC e Cerflor tanto para o Manejo 

Florestal como para a Cadeia de Custódia, que garante ao consumidor que o produto florestal 

fabricado, seja madeireiro ou não-madeireiro fábricas de pasta celulósica, de papel, carboxi 

Metil Celulose (CMC), e microcelulose, utiliza matéria-prima que provém de uma floresta 

100% certificada (FSC Pure) ou de floresta certificada e de fonte controlada, de acordo com 

os princípios e critérios do FSC. Possui terras em 54 municípios de Minas Gerais, a produção 

anual é de aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de celulose. Deste total, mais de 90% é 

direcionado ao mercado externo, atendendo principalmente o Japão, Estados Unidos e países 

da Europa, América Latina e Ásia . (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE-CENIBRA, 

2013). 
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A Tabela 3.22 apresenta os dados econômicos financeiros para a empresa Cenibra, 

para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.22. Dados econômicos financeiros da empresa Cenibra. 

Variáveis Econômicas 2013 2012 2011 2010 

Produção de Celulose (ton) 1203596 1214876 1199392 1178386 
Receita Líquida (milhares de Reais R$) 1543615 1320180 1219355 1409621 

 

A Tabela 3.23 apresenta os dados de consumo de energia para a empresa Cenibra, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.23. Dados de consumo de energia da empresa Cenibra. 

Consumo de Energia 2013 2012 2011 2010 

Energia Térmica Não Renovável (GJ) 
    

Gás Natural 1944995 1927710 1980890 1932182 

Óleo Diesel 7195 1119 15104 11113 

Óleos Combustíveis 450771 266288 450731 441763 

subtotal (GJ) 2402961 2195117 2446725 2385058 

Energia Térmica  Renovável (GJ) 
    

Licor Preto 23794275 24099182 23641434 23353930 

Biomassa Florestal 3358818 3164230 3439696 3446870 

Hidrogênio 61842 67445 63757 81685 

subtotal (GJ) 27214935 27330857 27144887 26882485 

Energia Elétrica Gerada 
    

De origem de queima de combustível renovável (%) 97.78 98.71 97.82 
 

De origem de queima de combustível não renovável (%) 2.22 1.29 2.18 
 

subtotal (GJ) 2639214 2661053 2627006 
 

Energia Elétrica Comprada 
    

subtotal (GJ) 282935 300130 286218 266182 

Energia Elétrica Consumida 
    

subtotal (GJ) 2922149 2961183 2913224 
 

Consumo Total de Energia (GJ) 29900831 29826104 29877830 29533725 

 

A Tabela 3.24 apresenta os dados de emissão de CO2 para a empresa Cenibra, para os 

anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 
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Tabela 3.24. Dados de emissão de CO2 da empresa Cenibra. 

Emissão de CO2 – Cenibra 2013 2012 2011 2010 

Emissões (tCO2)     
Eletricidade, calor ou vapor 167694 141478 159278 

 
Transporte de materiais, produtos e resíduos 59607 75993 68551   

Emissão Total de CO2 (tCO2) 227301 217471 227829   

* A Cenibra não contabiliza emissões indiretas na cadeia produtiva 
 

 

A Tabela 3.25 apresenta os dados de consumo de água para a empresa Cenibra, para 

os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.25. Dados de consumo de água da empresa Cenibra. 

Consumo de Água  2013 2012 2011 2010 

Água de superfície (rios, lagos, oceanos) (m3) 
    

Consumo Total de Água (m3) 57325572 57708270 59295303 59979030 

 

 

A Tabela 3.26 apresenta os dados de geração de efluentes para a empresa Cenibra, 

para os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 3.26. Dados de geração de efluentes da empresa Cenibra. 

Geração de Efluentes  2013 2012 2011 2010 

Efluentes Líquidos 
    

Geração Total de Efluentes (m3) 48779214 46615979 48685299 45594000 

 

 

A Tabela 3.27 apresenta os dados de geração de resíduos para a empresa Cenibra, para 

os anos de 2011, 2012 e 2013. 
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Tabela 3.27. Dados de geração de resíduos da empresa Cenibra. 

Geração de Resíduos  2013 2012 2011 2010 

Resíduos Não Perigosos (t) 
    

Compostagem 236559 221594 237292 
 

Reciclagem 32591 66145 91977 
 

Aterro Industrial 363 273 375 
 

subtotal (t) 269513 288012 329644 
 

Resíduos Perigosos (t) 
    

Coprocessamento 
    

subtotal (t) 170 202 154  
Geração Total de Resíduos (t) 269683 288214 329798  

 

 Observa-se na tabela 3.27 que a empresa Cenibra não declarou explicitamente a 

quantidade de resíduos gerados por suas ações produtivas para o ano de 2010. 

 

Com base nas Tabelas 3.24, 3.17, 3.25, 3.26 e 3.27 é possível construir a Tabela 3.28 

com o resumo as variáveis ambientais para a empresa Cenibra. 

Tabela 3.28. Resumo das variáveis ambientais da empresa Cenibra. 

Variáveis Ambientais - Resumo 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ) 29900831 29826104 29877830 29533725 

Emissão de CO2 (tCO2) 227301 217471 227829 
 

Consumo de Água (m3) 57325572 57708270 59295303 59979030 

Geração de Efluentes (m3) 48779214 46615979 48685299 45594000 

Geração de Resíduos (t) 269683 288214 329798 
 

 

 Desta forma são apresentados a empresa Cenibra e os dados ambientais e econômicos 

financeiros disponíveis nos relatórios de sustentabilidade dos anos de 2010, 2011, 2012 e 

2013 (RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - CENIBRA, 2010; RELATÓRIO DE 

SUSTENTABILIDADE - CENIBRA, 2011; RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - 

CENIBRA, 2012; RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - CENIBRA, 2013). 
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3.5 RESUMO DA METODOLOGIA 

 

A Metodologia para esta pesquisa, após a realização da mineração de dados é bem 

simples e pode ser resumida na Tabela 3.29. 

Tabela 3.29. Resumo da metodologia para desenvolvimento do ecoindicador. 

Empresa Variáveis 
Ambientais 

Variáveis 
Econômicas 

Ecoindicador 
Equação (produção) 

Índice 
Equação 

ICE 
Equação 

Suzano Tabela 3.7 Tabela 3.1 2.4; 2.7; 2,10; 2.13; 2.16 2.19 2.20 

Klabin Tabela 3.14 Tabela 3.8 2.4; 2.7; 2,10; 2.13; 2.16 2.19 2.20 

Fibria Tabela 3.21 Tabela 3.13 2.4; 2.7; 2,10; 2.13; 2.16 2.19 2.20 

Cenibra Tabela 3.28 Tabela 3.22 2.4; 2.7; 2,10; 2.13; 2.16 2.19 2.20 

 

Os ecoindicadores com base na receita líquida também serão desenvolvidos, bastando 

trocar as Equações (2.4), (2.7), (2,10), (2.13), (2.16), base produção, pelas Equações (2.5), (2.8), 

(2,11), (2.12), (2.17), base receita líquida. Entretanto, nesta base não foram desenvolvido índices 

comparativos. 

Conforme exposto, foram apresentados as empresas, os dados e a metodologia para a 

obtenção dos resultados e discussão. 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados dos ecoindicadores de: consumo de 

energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de efluentes e geração de resíduos para 

as empresas Cenibra, Fibria, Klabin e Suzano para os anos de 2010 até 2013. Os resultados 

para os ecoindicadores serão apresentados em duas bases da variável econômica: produção e 

receita líquida, conforme metodologia. Para a primeira será desenvolvido o Índice de 

Comparação de Ecoeficiência, com base na metodologia proposta por Pereira (2013), com 

objetivo de inferir a ecoeficiência global com base nestes ecoindicadores. Nesta comparação 

não será considerada a empresa Fibria, devido à falta de dados em seu relatório de 

sustentabilidade para o ano de 2013. Desta forma a comparação estará restrita as empresas: 

Cenibra, Klabin e Suzano. Para a segunda, especificamente para o ecoindicador de emissão de 

CO2, será realizado comparação com o resultado benchmark descrito em Tahara et al. (2005), 

para o segmento de Papel e Celulose apresentado. 

Informa-se que até o início do mês de junho de 2014 os relatórios de desenvolvimento 

para as empresas analisadas ainda não estava disponível para acesso. Desta forma o ano de 

informação mais recente é 2013. 
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4.1 RESULTADOS ECOINDICADORES - PRODUÇÃO 

 

Conforme apresentado na metodologia no Capítulo 3 foi possível desenvolver os 

ecoindicadores de: consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de 

efluentes e geração de resíduos, com base na produção - Equação (2.1)-, para as empresas 

Cenibra, Fibria, Klabin e Suzano para os anos de 2010 até 2013. Os resultados são 

apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, respectivamente. 

Tabela 4.1. Resultados dos ecoindicadores - base produção - Cenibra. 

Ecoindicadores - Base Produção 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ/t) 24.843 24.551 24.911 25.063 
Emissão de CO2 (tCO2/t) 0.1890 0.1790 0.1900 * 
Consumo de Água (m3/t) 47.629 47.501 49.438 50.899 
Geração de Efluentes (m3/t) 40.528 38.371 40.592 38.692 

Geração de Resíduos (t/t) 0.2240 0.2370 0.2750 * 

 

Tabela 4.2. Resultados dos ecoindicadores - base produção - Fibria. 

Ecoindicadores - Base Produção 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ/t) * * 25.055 21.512 
Emissão de CO2 (tCO2/t) * 2.5190 2.5260 2.512 
Consumo de Água (m3/t) * 34.497 35.335 36.305 
Geração de Efluentes (m3/t) * 22.673 24.776 27.885 
Geração de Resíduos (t/t) * 0.2080 0.1870 0.1940 

 

Tabela 4.3. Resultados dos ecoindicadores - base produção - Klabin. 

Ecoindicadores - Base Produção 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ/t) 22.898 23.143 21.564 21.265 
Emissão de CO2 (tCO2/t) 0.2960 0.2820 0.3390 0.3820 
Consumo de Água (m3/t) 35.025 40.006 38.690 39.608 
Geração de Efluentes (m3/t) 29.874 31.959 31.087 30.891 
Geração de Resíduos (t/t) 0.1790 0.1740 *  *  

 

Tabela 4.4. Resultados dos ecoindicadores - base produção - Suzano. 

Ecoindicadores - Base Produção 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (GJ/t) 38.826 979.552 20.102 23.071 
Emissão de CO2 (tCO2/t) 0.2810 0.3020 0.3330 0.2910 
Consumo de Água (m3/t) 35.311 33.740 34.646 38.186 
Geração de Efluentes (m3/t) 21.230 21.681 21.666 23.926 
Geração de Resíduos (t/t) 0.2060 0.2720 0.2460 0.2490 
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Observa-se nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 os resultados para os ecoindicadores para as 

empresas analisadas, com base na variável econômica produção. Nota-se que os resultados 

para cada categoria estão bem condizentes entre si, ou seja, dentro de uma faixa aceitável da 

ordem de grandeza. Duas exceções ocorreram.  

Na Tabela 4.2 observa-se que os resultados para o ecoindicador de CO2 da empresa 

Fibria encontram-se em uma ordem de grandeza dez vezes maior. Não foi considerado o 

abono por seqüestro de CO2, com base na metodologia o foco é no processo de modo que 

modificações de engenharia possam ser sugeridas. Isso é devido à emissão pela utilização de 

biomassa, conforme dados apresentados nos relatórios de sustentabilidade.  

Na Tabela 4.4 observa-se que o valor do ecoindicador de consumo de energia para a 

empresa Suzano está 40 vezes maior que os valores médios das empresas analisadas. Isto foi 

discutido anteriormente e é resultante de um provável equívoco no lançamento de dados de 

consumo energético, embora o número duvidoso encontre-s presente nos relatórios de 

sustentabilidade de 2012 e 2013. 

Pode-se verificar o quão difícil se dá a tarefa de analisar a ecoeficiência comparando-

se os ecoindicadores por ano e categoria entre as empresas analisadas. Por isso, foi 

desenvolvido por Pereira (2013) o índice de comparação de ecoeficiência - ICE, para que esta 

analise ocorra de modo conjunto e de forma direta. Isto será apresentado e discutido na seção 

4.4. 

Os resultados mostram que não foi possível desenvolver todos os ecoindicadores para 

o ano de 2013 para a empresa Fibria, bem como, para alguns ecoindicadores para as empresas 

Cenibra e Klabin nos anos de 2010 e 2011. Portanto, a empresa Suzano, foi a única que 

apresentou dados em seus relatórios de sustentabilidade para desenvolvimento completo de 

ecoindicadores no período de tempo da análise. 
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4.2 RESULTADOS ECOINDICADORES - RECEITA LÍQUIDA 

 

Conforme apresentado na metodologia no Capítulo 3 foi possível desenvolver os 

ecoindicadores de: consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de 

efluentes e geração de resíduos, com base na receita líquida- Equação (2.2)-, para as empresas 

Cenibra, Fibria, Klabin e Suzano para os anos de 2010 até 2013. Os resultados são 

apresentados nas Tabelas 4.4, 4.6, 4.7 e 4.8, respectivamente. 

Tabela 4.5. Resultados dos ecoindicadores - base receita líquida - Cenibra. 

Ecoindicadores - Base Receita Líquida 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (milhares de R$/GJ) 0.052 0.044 0.041 0.048 
Emissão de CO2 (milhares de R$/tCO2) 6.791 6.071 5.352 * 
Consumo de Água (milhares de R$/m3) 0.027 0.023 0.021 0.024 
Geração de Efluentes (milhares de R$/m3) 0.032 0.028 0.025 0.031 
Geração de Resíduos (milhares de R$/t) 5.724 4.581 3.697 *  

 

Tabela 4.6. Resultados dos ecoindicadores - base receita líquida - Fibria. 

Ecoindicadores - Base Receita Líquida 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (milhares de R$/GJ) * * 0.045 0.058 
Emissão de CO2 (milhares de R$/tCO2) * 0.458 0.461 0.495 
Consumo de Água (milhares de R$/m3) * 0.033 0.032 0.034 
Geração de Efluentes (milhares de R$/m3) * 0.051 0.046 0.045 
Geração de Resíduos (milhares de R$/t) * 5.530 6.089 6.402 

 

Tabela 4.7. Resultados dos ecoindicadores - base receita líquida - Klabin. 

Ecoindicadores - Base Receita Líquida 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (milhares de R$/GJ) 0.112 0.104 0.104 0.100 
Emissão de CO2 (milhares de R$/tCO2) 8.692 8.556 5.934 5.589 
Consumo de Água (milhares de R$/m3) 0.073 0.060 0.058 0.054 
Geração de Efluentes (milhares de R$/m3) 0.086 0.075 0.072 0.069 
Geração de Resíduos (milhares de R$/t) 14.341 13.874 * * 

 

Tabela 4.8. Resultados dos ecoindicadores - base receita líquida - Suzano. 

Ecoindicadores - Base Receita Líquida 2013 2012 2011 2010 

Consumo de Energia (milhares de R$/GJ) 0.045 0.002 0.078 0.071 
Emissão de CO2 (milhares de R$/tCO2) 6.279 5.387 4.684 5.652 
Consumo de Água (milhares de R$/m3) 0.050 0.048 0.045 0.043 
Geração de Efluentes (milhares de R$/m3) 0.083 0.075 0.072 0.069 
Geração de Resíduos (milhares de R$/t) 8.580 5.998 6.336 6.617 
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Observa-se nas Tabelas 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 os resultados para os ecoindicadores para as 

empresas analisadas, com base na variável econômica receita líquida. Nota-se que os 

resultados para cada categoria estão bem condizentes entre si, ou seja, dentro de uma faixa 

aceitável da ordem de grandeza. Duas exceções ocorreram, conforme discutido anteriormente. 

Pode-se verificar o quão difícil se dá a tarefa de analisar a ecoeficiência comparando-

se os ecoindicadores por ano e categoria entre as empresas analisadas. Entretanto, ainda não 

foi desenvolvido um índice para análise conjunta quando o ecoindicador é escrito com base na 

variável econômica receita líquida. Isto, muito provavelmente, se deve ao fato de quando 

descrito desta forma o seu resultado ser do tipo quanto maior o valor melhor o resultado. 

Os resultados, também, mostram que não foi possível desenvolver todos os 

ecoindicadores para o ano de 2013 para a empresa Fibria, bem como, para alguns 

ecoindicadores para as empresas Cenibra e Klabin nos anos de 2010 e 2011, conforme já 

discutido anteriormente. 

Especificamente para o resultado do ecoindicador de CO2 verificou-se nas Tabelas 4.5, 

4.7 e 4.8 que as empresas Cenibra, Klabin e Suzano obtiveram melhores resultados mais 

recentemente nos anos de 2013 e 2012 do que nos anos anteriores 2010 e 2011. Isto mostra o 

quanto este ecoindicador é provavelmente o maior foco de investimentos em melhorias de 

tecnologia e no processo para melhores resultados. Isto, será discutido com base no trabalho 

benchmark de Tahara et al. (2005) na seção 4.3. 

 

4.3 RESULTADOS ECOINDICADORES DE EMISSÃO DE CO2 

 

Com base na metodologia e diante do exposto, foi possível agrupar os resultados do 

ecoindicador de CO2 para as empresas Cenibra, Klabin e Suzano, Tabelas 4.4, 4.7 e 4.8, para 

o ano mais recente de 2013 (o qual se tem resultados) e compará-los ao benchmark 

apresentado por Tahara et al. (2005) conforme ilustrado na Figura 4.2. O estudo de Tahara e 

colaboradores é apresentado na Figura 4.1. 

Um estudo benchmark em linhas gerais pode ser definido como um processo de 

comparação de produtos, serviços e práticas empresariais, onde é gerado um número 

referência. 
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Figura 4.1. Estudo de benchmark de ecoindicador de CO2 para 32 segmentos industriais. 

Fonte: Tahara et al. (2005). 

 

Na Figura 4.1 é possível observar os valores de ecoindicador de emissão de CO2 para 

32 segmentos industriais, incluindo Papel e Celulose, em destaque. É possível afirmar que o 

valor deste ecoindicador de emissão de CO2 é de aproximadamente 250 Ienes/kgCO2. 

Para o ano de 2005, o câmbio monetário de 40 Ienes/Real (moedas japonesa e 

brasileira, respectivamente), valor médio aproximado do período de Maio-Junho de 2005 

mesmo período de publicação do estudo de bechmark publicado por Tahara et al. (2005), 

pode ser considerado adequado segundo o estudo de Braune e Teixeira (2013). Desta forma, 

modificando-se as unidades é possível obter o valor de 6,25 milhares de Reais por tonelada de 

CO2. É considerado que não seja necessária correção neste valor (flutuação monetária, 

correção temporal, etc). Isto pode ser considerada a maior desvantagem não só de 

ecoindicadores, mas de outras métricas, com base em variável econômica monetária (receita 

líquida, receita bruta, lucro, etc). Muitos autores preferem a base produtiva. Ressalta-se que 

correção econômica (base monetária) pode não ser facilmente implementada. 
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Figura 4.2. Ecoindicador de emissão de CO2: Cenibra, Klabin, Suzano e Benchmark. 

 

Na Figura 4.2 observa-se, com clareza, que as empresas brasileiras Cenibra, Klabin e 

Suzano estão com o resultado para o ecoindicador de emissão de CO2 na base da variável 

econômica de receita líquida acima do valor apresentado no benchmark de Tahara e 

colaboradores, para ao no de 2013. Este resultado é de fato animador, mostra que as empresas 

brasileiras analisadas estão mais ecoeficientes do que o valor de referência.  

Observa-se que estes valores estão dentro da mesma ordem de grandeza, com destaque 

para a empresa Klabin e corroboram o valor de referência para a indústria de papel e celulose. 

Isto mostra a relevância do estudo e dá credibilidade aos resultados do presente trabalho. 

 

 

4.4 RESULTADOS DA ECOEFICIÊNCIA 

 

Conforme apresentado na metodologia no Capítulo 3 foi possível desenvolver o índice 

de comparação de ecoeficiência - ICE, para as empresas Cenibra, Klabin e Suzano, com base 
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nos ecoindicadores de: consumo de energia, emissão de CO2, consumo de água, geração de 

efluentes e geração de resíduos, com base na produção- Equação (2.1)-, para o ano de 2013. 

O primeiro passo é o adimensionamento dos ecoindicadores por categoria, dividindo-

se cada valor pelo maior valor encontrado na categoria correspondente, conforme apresentado 

na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9. Adimensionamento dos ecoindicadores. Ano 2013. 

Ecoindicadores 
Ecoindicadores Categoria Cenibra Klabin Suzano Máximo 

Indicador de Energia (GJ/t) 24.843 22.898 38.826 38.826 

Indicador de CO2 (t/t) 0.189 0.296 0.281 0.296 

Indicador de Água (m3/t) 47.629 35.025 35.311 47.629 

Indicador de Efluente (m3/t) 40.528 29.874 21.230 40.528 

Indicador de Resíduo (t/t) 0.224 0.179 0.206 0.224 

Ecoindicadores Normalizados (adimensionais) 

Categoria Cenibra Klabin Suzano Máximo 

Indicador de Energia (adm) 0.64 0.59 1.00 1.000 

Indicador de CO2 (adm) 0.64 1.00 0.95 1.000 

Indicador de Água (adm) 1.00 0.74 0.74 1.000 

Indicador de Efluente (adm) 1.00 0.74 0.52 1.000 

Indicador de Resíduo (adm) 1.00 0.80 0.92 1.000 

 

Observam-se na Tabela 4.9 os resultados para os ecoindicadores adimensionais - 

normalizados, ou seja, números entre 0 e 1 e sem dimensão (unidade) de modo que possam 

ser contabilizados conjuntamente na forma de índice. Fica claro que o valor 1 corresponde ao 

pior resultado. 

Os resultados apresentados na Tabela 4.9 podem ser ilustrados nas Figuras 4.3, 4.4 e 

4.5 para as empresas Cenibra, Klabin e Suzano para o ano de 2013, respectivamente. 

As figuras formam polígonos com o número de lados idêntico ao número de 

ecoindicadores analisados. Estas foram elaboradas no software Microsoft EXCEL com base 

no gráfico do tipo "radar". 
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Figura 4.3. Ecoindicadores adimensionais Cenibra - ano 2013. 

 

 
Figura 4.4. Ecoindicadores adimensionais Klabin - ano 2013. 

 

 
Figura 4.5. Ecoindicadores adimensionais Suzano - ano 2013. 



75 

De modo quantitativo verifica-se nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 que a empresa Klabin 

apresenta o polígono com a menor dimensão (área) e com isso o melhor resultado. Mas para o 

ramo de engenharia é necessário quantificar este número, ou seja, obter resultados 

quantitativos. Isto é realizado pela área do polígono que representa o índice.  

Conforme apresentado na metodologia isto pode ser facilmente implementado 

dividindo-se o polígono em triângulos de mesma origem cujos lados são os ecoindicadores 

adimensionais e cujo ângulo entre cada lado corresponde ao valor de 2π dividido pelo número 

de ecoindicadores. Cada área é calculada pela "lei dos Senos" (Equação 2.20) que resulta no 

produto dos lados consecutivos pelo seno do ângulo formado e dividindo-se por dois. Isto é 

apresentado na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10. Resultados dos índices e ICE. 

Produto entre categorias (lados do triângulo) Cenibra Klabin Suzano 

Energia x CO2 0.408 0.590 0.949 
CO2 x Água 0.638 0.735 0.704 
Água x Efluentes 1.000 0.542 0.388 

Efluentes x Resíduos 1.000 0.590 0.481 
Resíduos x Energia 0.640 0.472 0.918 

Soma dos Produtos 
 

3.686 2.929 3.440 
1/2*sen(2π/5) 

  
0.476 0.476 0.476 

Área Polígono (Adm) - Índice 
 1.753 1.393 1.636 

ICE * 20.54 6.68 

 

Observa-se na Tabela 4.10 que os valores dos índices para as empresas Cenibra, 

Klabin e Suzano foram 1.753, 1.393 e 1.636, respectivamente. O pior resultado corresponde 

ao maior resultado e ocorre para a empresa Cenibra.  

Com isto é possível calcular o ICE comparando os demais valores a este valor. 

Desta forma, com base nos resultados observa-se que a empresa Klabin é 20.54 % 

mais ecoeficiente do que a empresa Cenibra. A empresa Suzano é 6.68% mais ecoeficiente do 

que a empresa Cenibra. É considerado que todos os ecoindicadores têm o mesmo peso 

(importância) nesta metodologia. 

No entanto apresentou-se o estudo de ecoindicadores e ecoeficiência para o segmento 

de Papel e Celulose nacional, representado por suas maiores empresas, contribuindo para o 

desenvolvimento do tema na literatura técnico-científica. 



 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

Este capítulo apresenta as conclusões e sugestões de trabalhos futuros para o estudo de 

ecoindicadores e ecoeficiência para empresas brasileiras do ramo de papel e celulose. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Com o presente trabalho foi possível discutir o tema de ecoeficiência industrial, com 

base em ecoindicadores, mais especificamente para o segmento de papel e celulose no Brasil 

com base nos dados nos relatórios de sustentabilidade disponibilizados por quatro grandes 

empresas brasileiras: Cenibra, Fibria, Klabin e Suzano. 

Foi possível calcular os ecoindicadores de: consumo de energia, emissão de CO2, 

consumo de água, geração de efluentes e geração de resíduos, em duas bases da variável 

econômica: receita líquida e produção. Para a primeira, especificamente para o ecoindicador 

de emissão de CO2 foi possível comparar os resultados das empresas Cenibra, Klabin e 

Suzano ao estudo benchmark realizado por Tahara et al. (2005) e verificou-se que as empresas 

analisadas estavam com melhor ecoeficiência do que o valor de referência pelos autores com 

destaque para a empresa Klabin. Para a segunda, foi possível realizar uma análise conjunta 

dos ecoindicadores em forma de índice por meio da metodologia de Índice de Comparação de 

Ecoeficiência apresentado por Pereira (2013) em que os ecoindicadores na forma 

adimensional são agrupados em uma figura poligonal cuja área representa o índice. A 

empresa Klabin mostrou uma ecoeficiência superior em torno de 20.5 %. 
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5.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestões para trabalhos futuros recomendam-se: 

 Ampliar o estudo realizado incluindo as outras grandes empresas nacionais do ramo 

de Papel e Celulose, como por exemplos: International Paper e Votorantim Papel e 

Celulose; 

 Ampliar o período de tempo, para avaliar cada empresa individualmente, bem como 

atualizar os dados para o ano de 2014 e que os que virão; 

 Retornar este estudo às empresas avaliadas, e procurar entender melhor seus 

processos e suas ações mitigadoras para melhorar a ecoeficiência dos processos, e 

quiçá propor ações de melhoria. 

 

Por fim, acredita-se que o estudo apresentado neste trabalho venha a contribuir para o 

desenvolvimento do tema de ecoindicadores e ecoeficiência na literatura técnico-científica, 

globalmente e especificamente para o segmento da indústria.
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