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APRESENTAÇÃO

O PRÊMIO FRITZ MÜLLER ESTÁ DE VOLTA! 

Após um ano de pausa devido às restrições impostas pelo enfrentamento da pandemia da covid-19, 

o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) tem a honra e a alegria de retomar a rea-

lização do maior prêmio ambiental do estado. O Prêmio Fritz Müller chega à sua 22ª edição para 

consolidar justa homenagem às empresas públicas e privadas que desenvolveram projetos inovadores em 

prol da conservação do meio ambiente catarinense. 

 

Em 39 anos de história, o Prêmio Fritz Müller já concedeu mais de 400 honrarias, entre troféus e men-

ções honrosas, para empreendedores e personalidades ambientais. Assim, a cada nova edição o prêmio 

segue consagrando instituições que vão além da legislação e executam projetos comprometidos com a 

preservação da natureza. 

 

Neste ano, o Prêmio Fritz Müller recebeu a participação de 55 empresas e 77 projetos nas categorias: 

agricultura sustentável; conservação de insumos de produção, como água e energia; conservação de 

recursos naturais e da vida silvestre; projetos de pesquisa; educação ambiental; gestão ambiental; gestão 

socioambiental; recuperação de áreas degradadas; resíduos sólidos; reciclagem; tratamento de efluentes; 

e turismo ecológico e sustentável. 

 

Os cases foram analisados por uma comissão julgadora que definiu 13 vencedores, e neste anuário o 

leitor poderá conferir os detalhes de cada projeto vencedor e também se inspirar em iniciativas compro-

metidas com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente em Santa Catarina. 

 

O Prêmio Fritz Müller é um espaço em que todos são vencedores. As empresas, por serem agraciadas 

pela premiação; a sociedade, beneficiada pelas iniciativas que impactam as comunidades do entorno 

onde esses projetos são desenvolvidos; o poder público, por sensibilizar o setor produtivo e firmar par-

cerias fundamentais para a conservação da natureza; e, principalmente, o meio ambiente catarinense, 

que ganha fortes aliados na preservação dos seus recursos naturais.   

    

Daniel Vinicius Netto 
Presidente do IMA
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RESPEITO E REVERÊNCIA PELA NATUREZA

Tivesse o ser humano a metade do respeito e da reverência que Fritz Müller tinha pela Natureza, 

possivelmente não estaríamos tendo de realizar as cúpulas mundiais do clima, que tentam 

retardar, às vezes com pouco sucesso, o processo de degradação do meio ambiente. Fôssemos 

observadores e reverentes como nosso personagem, a história da humanidade poderia ser outra. Talvez 

não tivéssemos de premiar iniciativas como estas. Talvez nem precisasse existir o Prêmio Fritz Müller. 

Mas Johann Friedrich Theodor Müller – o homem de uma “aparência tão estranha quanto seu compor-

tamento”, segundo descreveu o teólogo alemão Gustav Stutzer – era único. Respeitava a Natureza como 

uma instituição, e por isso serve não apenas como nome, mas como paradigma a uma premiação que 

visa a inspirar mais e mais empreendedores a idealizar e colocar em prática ações em prol do meio 

ambiente. Porque o caminho da sustentabilidade é um só. E não tem volta. 

Em sua 22ª edição, o Prêmio Fritz Müller recebeu 77 projetos, distribuídos em 15 categorias, versando 

desde a proteção a mananciais e o manejo de florestas, até a geração de energia limpa e o desenvol-

vimento da agricultura sustentável. Não é possível que estabeleçamos graus de importância que dife-

renciem cada uma das propostas agraciadas, porque a vida como um todo é indivisível, e seus diversos 

parâmetros interagem. Mas todos trazem um pouco de oxigênio ao ambiente rarefeito em que vivemos. 

Resta-nos esperar que, mais do que projetos, tenhamos à nossa frente ideais e sementes de uma 

consciência ecológica que frutifique antes que seja tarde. Antes que cúpulas mundiais e premiações 

ambientais resultem infelizmente inócuas.

Carlos Moisés da Silva
Governador de Santa Catarina
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é uma exigência da 

legislação brasileira para todos os empreen-

dimentos e as modalidades que utilizam 

recursos naturais ou que possam causar algum tipo 

de poluição e degradação ao meio ambiente.Trata-se 

de instrumento utilizado pelos órgãos competentes 

para autorizar questões relacionadas a localização, 

instalação, ampliação e operação desses empreen-

dimentos e suas atividades. 

 

No estado de Santa Catarina, a gestão do licencia-

mento ambiental é uma das responsabilidades do 

Instituto do Meio Ambiente (IMA), e, para otimizar 

esse trabalho, o instituto tem investido em tec-

nologia de ponta para bem atender à sociedade 

catarinense nessa área. 

 

Entre as inovações do órgão, destaque para a cria-

ção da Licença Ambiental por Adesão e Compro-

misso (LAC), modalidade automática e on-line, que 

possibilita ao cidadão encaminhar pela internet a 

documentação exigida em lei; o lançamento da 

Autorização Ambiental Autodeclaratória (LAC) para 

o Manejo de Fauna Silvestre; e também a ampliação 

da Renovação Autodeclaratória de Licença Ambien-

tal de Operação (LAO) para setor da suinocultura, 

por meio do Programa do Governo do Estado SC 

Mais Confiança. 

 

Utilizando a tecnologia a favor do licenciamento, 

o IMA possibilita que Santa Catarina seja desta-

que na digitalização do licenciamento ambiental 

com cinco modalidades contempladas pela LAC 

e duas para a Renovação Autodeclaratória. Ainda 

que a missão do IMA esteja relacionada à proteção 

ambiental, o desenvolvimento econômico e sus-

tentável do estado também passa pela gestão do 

licenciamento realizado pelo instituto. Em 2021, 

os empreendimentos licenciados pelo IMA supe-

raram mais de R$ 12 bilhões em investimentos, 

gerando a expectativa de criação de mais de 15 

mil novos postos de trabalho somente por meio 

dos maiores empreendimentos licenciados neste 

ano pelo órgão. Aliado à tecnologia, o IMA se-

gue investindo em infraestrutura, equipamentos 

e programas para atender à população e o meio 

ambiente nas questões de controle, fiscalização e 

conservação dos recursos naturais catarinenses, 

além de conduzir a gestão do licenciamento am-

biental de forma zelosa e comprometida com o 

desenvolvimento social, econômico e sustentável 

do estado de Santa Catarina. 

TECNOLOGIA A FAVOR DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Governador Carlos 
Moisés e o presidente 
do IMA Daniel Vinicius 
Netto, no lançamento 
da ampliação 
da Renovação 
Autodeclaratória da 
Suinocultura, que faz 
parte do Programa 
do Governo do Estado 
SC Mais Confiança 
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Assista a

nosso vídeo

institucional.

Desenvolver produtos que valorizam a inovação, a 
qualidade, a tecnologia, a sustentabilidade e o capital 
humano é a principal premissa da Berneck.

Por isso, apoiamos o Prêmio Fritz Müller, o principal 
reconhecimento ambiental de Santa Catarina, concedido 
pelo Instituto Ambiental do Estado (IMA).

Prezamos pelo futuro agindo agora.

Somos Berneck.
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HISTÓRICO DO PRÊMIO

PREMIAÇÃO REVELA  
O PROTAGONISMO  
AMBIENTAL CATARINENSE 

Concedido pelo governo do estado por meio 

do Instituto do Meio Ambiente de Santa Cata-

rina (IMA), o Prêmio Fritz Müller é o principal 

reconhecimento ambiental catarinense. A premiação 

é destinada a projetos e iniciativas que vão além 

da legislação ambiental e que resultam em bene-

fícios para o desenvolvimento sustentável. Podem 

participar empresas públicas e privadas, cooperativas, 

ONGs, institutos e organizações com iniciativas de-

senvolvidas em todas as regiões do estado. 

A comissão julgadora desta 22ª edição avaliou  

77 projetos ambientais, inscritos em 15 categorias, 

e premiou 13 cases de sucesso promovidos por 

11 instituições catarinenses. Esses projetos, assim 

como seus relevantes e inovadores resultados am-

bientais – que colocam Santa Catarina na vanguar-

da do cenário ambiental – estão detalhados nas 

próximas páginas deste anuário especial produzido 

pela Editora Expressão. 



HISTÓRICO DO PRÊMIO

Changing
Tomorrow
Now

edp.com

Há 14 anos mudando
hoje o amanhã.

Mais do que uma celebração, é uma constatação.
De que estamos na direção certa há 14 anos.
De que a sustentabilidade é uma forma de ser e de 
estar com a qual queremos mudar, hoje, o amanhã.
De que abraçamos os desafios e procuramos fazer 
acontecer, ano após ano.
A EDP é, novamente, número 1 no 
mundo nas utilities elétricas.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO_DOW_JONES_21X27,5CM.pdf   1   16/11/21   17:24



8   |   ANUÁRIO FRITZ MÜLLER 2021

HISTÓRICO DO PRÊMIO

An Klabin Inst- Anuario Friz Müller 210x275 FIN.indd   1 18/11/21   12:26

Fritz Müller 200 anos

O nome do prêmio é uma homenagem ao famoso na-

turalista alemão Johann Friedrich Theodor Müller, que 

viveu em Santa Catarina por 45 anos. Considerado um 

revolucionário, estudioso do meio ambiente e percursor 

da ecologia, Fritz Müller foi aclamado como príncipe dos 

observadores da natureza. 

No ano que vem serão comemorados os 200 anos de nas-

cimento de Fritz Müller, nascido em 31 de março de 1822, 

e uma série de eventos e atividades serão realizados 

para registrar o legado desse personagem tão importante 

para a formação da identidade cultural e socioambiental  

dos catarinenses.

Prêmio Raulino Reitz

O Prêmio Fritz Müller também reverencia uma personalidade que se destaca na atuação ambiental em 

Santa Catarina. O nome do prêmio é uma homenagem ao cientista Raulino Reitz, fundador da extinta 

Fatma (atual IMA) e uma referência na preservação da natureza catarinense. 

A personalidade escolhida para receber o Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza nesta edição 

foi o professor Arlindo Philippi Júnior, titular da faculdade de saúde pública da USP, mestre em gestão 

ambiental, e formado pela UFSC como engenheiro civil. Matéria especial nesta revista detalha sua reno-

mada carreira e vasto conhecimento técnico na área ambiental.

Evento de Premiação

Realizada no dia 3 de dezembro, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(Fiesc), a solenidade de entrega da premiação voltou a ser concretizada após um ano de recesso por 

causa do grave cenário global imposto pela pandemia no ano passado. 

Vale destacar que o evento de premiação cumpre rigorosamente as regras sanitárias, respeitando o dis-

tanciamento social, com capacidade de número de pessoas limitada, e também ocorre pela primeira vez 

em formato híbrido, com transmissão on-line.

Apoiadores

A 22ª edição do Prêmio Fritz Müller conta com o apoio institucional da Fiesc, anfitriã do evento de premia-

ção, e é patrocinada pelas empresas: Berneck, Engie Brasil Energia, EDP Transmissão Aliança SC e Klabin. 
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HISTÓRICO DOS VENCEDORES 
PRÊMIO FRITZ MÜLLER

1º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 1982

Embraco
Laudelino Rover

Luiz Celso Neves Andrade
Parque Florestal da Cia. Hering

Reserva Florestal Ernesto 
Guilherme Hoffmann

Reserva Florestal Klaus Hering
Roberto Miguel Klein 

Vogelsanger
 

2º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 1985

Alesc
Cia. Hering

Jornal O Estado
Kavo do Brasil

Manville Produtos Florestais
Padre João Alfredo Rohr  

(in memoriam)
Papel e Celulose Catarinense

RBS TV (atual NSC)
Rigesa

Sócios da Natureza de Araranguá
UFSC

3º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 1987

André Franco Montoro
Deni Lineu Schwartz
Fábio José Feldmann

Helmuth Wiese
Iraí Zílio

Paulo Nogueira Neto
Pedro Ivo Figueiredo de Campos

Prefeitura de Blumenau
Prefeitura de Joinville

Quinto Patel
Raulino Reitz

Roberto Marinho

4º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 1996

Alcoa Alumínio
Apremavi

Aviário Moraes
Celulose Irani  
Colorminas

Condor
Cooperalfa

Cysy Mineração
Docol 
Döhler
Hering

Indústria Têxtil Oeste
Intelbras
Karsten

Macedo Koerich
Mafferson

Marisol
Perdigão
Rigesa

Persoanlidade Ambiental 
Werner Zulauf

Menções Honrosas
Aurora Alimentos

Avelino Bragagnolo
Bonatto Couros

Catarinense Cargas e 
Encomendas

Cecrisa
Ceval

Cia. Volta Grande de Papel
Curtume Harold Banack

Eliane
Embraco

Frigorífico Chapecó
Karsten

Macedo Koerich
Mecril

Metalúrgica Duque
Móveis Pérola

Perdigão

Primo Tedesco
Teka

Weg Motores
    

5º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 1997 

Aurora Alimentos 
Cecrisa 
Celucat

Embraco
Fritz Móveis

Karsten
Portobello 

Semax
Trombini 

Weg Motores 
Personalidade Ambiental 

Antonio Carlos Brasil Pinto  
Menção Honrosa

Cecrisa 
Cooperarco

Cremer
Docol
Eliane

Fósforos Catarinense
Indústrias Klimeck

Laticínios Tirol
Malwee

Mili Papel
Multibrás

Sadia Concórdia
Teka

Transportes Dalçóquio

6º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 1998

Alcoa
Celulose Irani

Eliane 
Herbário Barbosa Rodrigues

Igaras 
Lepper

 



ATITUDE SUSTENTÁVEL 
PARA TRANSFORMAR O 
MUNDO TODOS OS DIAS

A gente transforma o aço. E o aço transforma você.

Sustentabilidade e responsabilidade são muito importantes 
para a Tuper. A empresa apoia iniciativas e promove 
ações para envolver colaboradores e comunidade na 
conscientização ambiental, respeito, integridade do meio 
ambiente e a utilização responsável de recursos naturais. 
 
O futuro depende do que cuidamos agora.
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Malwee
Oxford 
Sadia 
Teka

Personalidade Ambiental 
Carlos Alberto Brüggemann  

(in memoriam)

Menção Honrosas
Adami Madeiras

Cedrense
Ceval Alimentos

Chapecó Alimentos
Cia. Canoinhas de Papel

Confecções Daiel
Consórcio Quiriri

Embraco
Kolbach

Metalúrgica Fey
Palmar Fotomecânica

Torrecid
Vonpar
Wetzel
Yakult

7º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2000

Alcoa
Ceusa

Chapecó Alimentos
Consórcio Quiriri

Klabin
Malwee 
Perdigão

Residência Habitação
Rigesa
Vonpar 

8º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2001

Aviário Moraes
Bontur Bondinhos Aéreos

Britador Baldissera
Cia. Canoinhas de Papel

Cysy Mineração
Intelbrás

Multibrás Eletrodomésticos
Prefeitura de Ouro

SCGÁS

Menção Honrosa
Agrícola Fraiburgo

Comércio de Cinzas Lima
Crimatex Lavanderia

Glass Comércio de Cristais
Ireno José Matte

Moinho Catarinense
Pedra Branca

Recicle Ville Termo  
Plásticos
Reunidas

   

9º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2002

Ambev
Buddemeyer
Cooperalfa

Docol
Kyly

Manchester Química
Pedra Branca 

Prefeitura de Joaçaba
Tractebel Energia (atual Engie)

Menção Honrosa
Americana Granitos
Artefama Móveis
Bonato Couros

Gastec
Giassi

Indusflora
Malwee

Sibelco Mineração
Sicaplast

    

10º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2003

Catarinense Engenharia Ambiental 
Consórcio Intermunicipal do 

Médio Vale
Döhler
Eliane

Embraco
Cia. Hering

Karsten
Perdigão
Rigesa
Sadia

Prêmio Especial
Ministério Público 

Prêmio Especial -  
Werner Zulauf  

(in memoriam)
Menção Honrosa 

Agrovêneto
Aurora Alimentos 

Cooperserra 
Engenheira Janete Kirschner

Engenheiro Luis Antonio 
Garcia Correa 

Gruperh - Unisul Tubarão 
Lunelli Têxtil

Prefeitura de Angelina
Prefeitura de Rio do Oeste
Prefeitura de Vítor Meireles

11º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2004

A Notícia
Agrovêneto

Cia. Energética Chapecó
CNBB

Consórcio Serra São Miguel
CTTMar/Univali
Damyller Jeans

Enercan
Marisol
Mobasa

Momento Engenharia  
Ambiental

Pedrita
Perdigão

Tractebel Energia (atual Engie)
Vega do Sul

Prêmio Especial
Aury Bodanese (in memoriam)

Personalidade Ambiental
GTZ/Joachim Knie

12º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2005

A Notícia
Ambev

Apremavi
Aurora Alimentos

BRDE
Bunge

Camargo Corrêa
Catarinense Engenharia  

Ambiental

HISTÓRICO DOS VENCEDORES - PRÊMIO FRITZ MÜLLER
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Junte-se a nós, conheça o Trato pelo Saneamento e vamos juntos preservar o Meio Ambiente.

TRATO PELO
SANEAMENTO
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Cebrace
Ciser
Docol
Döhler

Eletrosul
Eliane

Enercan
Epagri
Karsten
Malwee 

Ministério Público
Mobasa

Momento Engenharia  
Ambiental
Petrobras
Perdigão

Porto de Itajaí
Rigesa

Tractebel Energia (atual Engie)
Tupy

Vega do Sul
Vonpar

Personalidade Ambiental 
Lauro Bacca

 

13º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2006

Acaprena
Aurora Alimentos

Bunge
Camargo Corrêa

Casvig
Celesc

Centrais de Recolhimento de 
Embalagens Vazias de Agrotóxicos

Ceusa
Deinfra 
Eliane

Engepasa
Esa

Lavrasul
Lunelli
Malwee
Masisa
Navship
Perdigão
Pisoforte

Prefeitura de Itá 
Prefeitura de Itajaí

Prefeitura de Lages
Santec

Strawplast
Takata

Thermas de Itá
Tigre

Vega do Sul
Vonpar

Personalidade Ambiental
Procurador Pedro Sérgio Steil

14º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2007

Agreco
Alcaplas
Baesa

Blumeterra 
Braskarne

BRDE
Bunge Alimentos

Cebrace
Celulose Irani

Coteminas
Deinfra
Döhler

Embraco
Enercan 

Engevix (PCH Santa Laura)
ESA

Frame
Fundação do Meio Ambiente 

Pedra Branca
FURB
Hering

Instituto Rã-bugio
Karsten
Klabin

Malwee
Master Agropecuária

Mauê (PCH Flor do Sertão)
Perdigão

Porto de Itajaí
Portonave

Prefeitura de Caçador
Procurador da República Darlan 

Airton Dias
Queiroz Galvão (Cia. Energética 

Chapecó)
Rigesa

Samae
Siecesc
Tucano
Tupy

Vega do Sul
Villa Francioni

Personalidade Ambiental
Udo Döhler

15º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2008

Alesc
ArcelorMittal Vega
Aurora Alimentos

Baesa 
Blumeterra Engenharia

Bonet Madeiras  
Bunge

Camargo Corrêa 
Cativa Têxtil 

Celesc 
Celulose Irani 
Cesap e Orbi 

Ceusa 
Cia. Canoinhas de Papel

Construtora Triunfo 
Continental Obras e Serviços 

Döhler 
Cia. Hering 

Iguaçu Energia 
KFW Bankengruppe

Lunelli 
Malwee 

Master Agropecuária 
Novagres 

ONG Gato-do-Mato 
PCHs Plano Alto e Alto Irani

Perdigão 
Polícia Ambiental de Rio do Sul 

Primo Tedesco 
Rigesa 

Rotary Club Blumenau Norte 
Santa Laura 

SC Energia e Prosul 
Serrana Engenharia 

SZ Com. de Embalagens e Sucatas 
Takata 

Tractebel Energia (atual Engie)
Tucano Obras e Serviços 

HISTÓRICO DOS VENCEDORES - PRÊMIO FRITZ MÜLLER
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2021 - OCESC 50 anos

/ocescsescoop/

/ocescsescoopsc

/ocescsescoop

/sistemaocesc/
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Unimed Extremo Oeste Catarinense 
Verde Vida
Whirlpool 

Personalidade Ambiental
Promotor Lio Marcos Marin  
Promotora Valkyria Danielski  

Wandér Weege

16º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2009

Agrovêneto
Amanco
Ameca

ArcelorMittal Vega
Baesa

Blocaus
Bunge
Cesap
Ceusa
Ecosul
Eliane

Embrapa
Enercan

Felinos do Aguaí
Iceport

Iguaçu Energia
Instituto Anima

Irani
Klabin

LPC Tecnologia Ambiental
Lunelli

Netzsch
Novagres
Perdigão

Portonave
Primo Tedesco

Rigesa
Satc

Tractebel Energia (atual Engie)
Univali–Epagri

Whirlpool

Personalidade Ambiental*
Fritz Müller

Fritz Plaumann 
Padre Raulino Reitz

(*) Em comemoração aos 180 anos de 
colonização alemã, homenagem póstuma 

aos três pioneiros ambientalistas de origem 
alemã por suas ações em defesa do meio 

ambiente no estado de Santa Catarina. 

17º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2015

Associação Jorge Lacerda
BMW Group
Celulose Irani

Ceusa
Cia. Canoinhas de Papel
Consórcio Machadinho

Epagri
Escola do Meio Ambiente 

de São José
Floresteal Gateados

Grupo RIC 
Portonave

Termotécnica
Usina Cidade Azul e  

Fotovoltaica
UFSC

Obs.: o Prêmio não foi realizado durante 
sete anos e voltou em comemoração dos 

40 anos da Fatma (atual IMA).

Prêmio Raulino Reitz de 
Conservação da Natureza

Promotor de Justiça  
Paulo Antônio Locatelli

18º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2016

ACIF
BMW do Brasil

Celesc
Celesc Distribuição

Consórcio Itá
Enercan
Epagri

Grupo Malwee
Instituto Alouatta

Máster Agropecuária
Ministério Público

Portonave
Prefeitura de São Ludgero

Prêmio Raulino Reitz de 
Conservação da Natureza

Glauco Olinger

19º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2017

Aurora Alimentos
Casan

Celesc Distribuição
Celesc Geração
Celulose Irani

Cemear
Costão do Santinho

FCDL
Hospital Terezinha Gaio

Indaial Papel Embalagens
Instituto Espaço Silvestre

Portobello
Whirlpool

Prêmio Raulino Reitz de 
Conservação da Natureza
Corpo de Bombeiros Militar

 

20º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2018

Celesc
Ciser

Consórcio Itá
Copercampos
Cras Oxford

Doutor Água Soluções Sustentáveis
Engie
Epagri

Itá Eco Turismo
Netzsch

Pioneiro Ecometais
Prefeitura de São Ludgero

Pró-Desenvolvimento Urbano
Samae

Santa Luzia
Wier Tecnologia Plasma

Prêmio Raulino Reitz de 
Conservação da Natureza

Alexandre Waltrick Rates

21º Prêmio Fritz Müller - 
Homenageados em 2019

Academa (dois troféus)
ACIF

BMW do Brasil
Ciser

Epagri (três troféus)
General Motors do Brasil

Itapoá Terminais Portuários
Prefeitura de São Bento do Sul

Termotécnica
WestRock
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Somos movidos pela energia 

vital e paixão, exercendo nossa 

responsabilidade socioambiental em 

busca do equilíbrio entre qualidade, 

conforto e segurança desenvolvendo 

ações em prol do meio ambiente.

Nós produzimos, você comercializa, 

seus clientes utilizam e o 

meio ambiente agradece!

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PAPÉIS

www.abbaspel.com.br

www.controllerfiosecabos.com.br

ENDEREÇO

Rua José Elíphio da Cunha Silveira, 50 
Porto União (SC)

TELEFONE ABASPEL

(42) 3521-7300

TELEFONE CONTROLLER / SANTA CATARINA COMPENSADOS

(42) 3521-3650
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Em 2021, foram agraciadas com o troféu da 22ª edição do Prêmio Fritz Müller  
11 organizações, entre ONGs, empresas e instituições públicas e privadas.

Categoria Vencedor Projeto

Agricultura sustentável Epagri
Sistema de Produção 

Integrada de Tomate Tutorado

Conservação de insumos 
de produção - água

WestRock
O Poder do Manejo de 

Florestas Plantadas

Conservação de insumos 
de produção - energia

General Motors do Brasil
Redução, Reaproveitamento 

e Geração Sustentável 
de Energia

Conservação de recursos 
naturais e da vida silvestre

Klabin
Monitoramento da Vida 

Silvestre em Áreas de Alto 
Valor para a Conservação

Projeto de pesquisa Embrapa Suínos e Aves
Software de Gestão 

Ambiental da Suinocultura 

Educação ambiental Klabin 20 anos do Programa Caiubi 

Gestão ambiental Florestal Gateados
Sistema de Gestão a Favor 

do Meio Ambiente

Gestão socioambiental BMW Group do Brasil
Um Destino Nobre para os 
Excedentes da Produção

Recuperação de áreas degradadas Apremavi Restaura Alto Vale

Resíduos sólidos Schulz Compressores Aterro Zero

Reciclagem BMW Group do Brasil Seal the Deal

Tratamento de efluentes Itapoá Terminais Portuários
Gestão de Água não Potável: 

Inovação e Tecnologia 

Turismo ecológico e sustentável Prefeitura de Camboriú Roteiro de Ecoturismo

22º PRÊMIO FRITZ MÜLLER
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EPAGRI       |      Categoria: Agricultura sustentável

PRODUÇÃO INTEGRADA 
DE TOMATE 

Doze anos de pesquisa resultaram num pro-

jeto que vem sanando problemas enfrenta-

dos por agricultores em diferentes setores 

da cadeia de produção do tomate, especialmente 

no que diz respeito ao uso de agrotóxicos. Em 2004, 

tomaticultores do Alto Vale do Rio do Peixe foram 

notificados pela Companhia Integrada de Desen-

volvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) por 

utilizar em suas lavouras substâncias não permitidas, 

que não apresentavam registro para a cultura – al-

gumas até proibidas para uso agrícola, por serem 

altamente tóxicas, cancerígenas e de permanência 

indeterminada e duradoura no solo. 

Essa situação motivou pesquisadores da Estação 

Experimental da Epagri de Caçador (EECD) a realizar 

pesquisas nessa área agrícola, dada a importância 

da cultura do tomateiro para a região e pela carên-

cia de informações nesse setor produtivo. Assim, 

ainda em 2004, a EECD iniciou as atividades do 

projeto Sistema de Produção Integrada de Tomate 

Tutorado (Sispit). O tomate produzido por meio 

desse sistema pode ser certificado como alimento 

seguro e tem garantida a sua rastreabilidade ao 

longo da cadeia produtiva.

As atividades de pesquisa foram realizadas durante 

12 anos, com a condução de experimentos nas 

áreas de manejo do solo, adubação e nutrição de 

plantas, irrigação, fisiologia de plantas, manejo das 

principais doenças fúngicas e bacterianas e dos 

principais insetos-praga e tecnologia de aplicação 

de produtos fitossanitários. Foram instaladas dez 

unidades piloto para validação das tecnologias 
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EPAGRI       |      Categoria: Agricultura sustentável VENCEDORES DO 22º PRÊMIO FRITZ MÜLLER

RESULTADOS

R$ 80 mil  
em recursos 
empregados

Aproximadamente 
150 agricultores 
adotam o 
sistema em suas 
propriedades 
atualmente

Redução do custo 
de produção em até 
R$ 4 mil reais/ha

Até 40% de 
margem de 
ganho em relação 
à produção 
convencional

Redução de até 
30% na aplicação 
de fungicidas

Redução de até 
50% na aplicação 
de inseticidas

Redução de até 
61% no volume 
de ingredientes 
ativos em relação 
à produção 
convencional 

31 artigos  
científicos 
publicados em 
periódicos nacionais 
e 32 resumos 
técnico-científicos 
publicados e 
apresentados em 
eventos da área

1 livro e 1 capítulo 
de livro publicados

geradas nos experimentos científicos e 

unidades de demonstração para agricul-

tores de municípios do estado de Santa 

Catarina e do Paraná, ao lado de áreas de 

produção convencional de tomate, para 

fins de comparação e validação do Sispit. 

Um comitê gestor composto por repre-

sentantes da cadeia produtiva foi instituí-

do, responsável por definir diretrizes que 

permitissem o uso racional dos recursos 

naturais e a normatização da atividade, 

assegurando a qualidade da produção 

agrícola passível de ser auditada por em-

presas certificadoras. 

Abrangência nacional
 

Ao final das atividades de pesquisa, o projeto pas-

sou a ter abrangência nacional, tendo continuida-

de por meio de capacitações, treinamentos, dias 

de campo e cursos para extensionistas, técnicos e 

agricultores, visando à implementação do Sispit em 

propriedades agrícolas. As Normas Técnicas Especí-

ficas (NTEs) para a Produção Integrada de Tomate 

Tutorado possui abrangência nacional, por meio 

da Instrução Normativa n. 42, de 09/11/2016, do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(Mapa). Anualmente, durante a safra do tomateiro, 

a Epagri realiza dias de campo e treinamentos para 

repassar informações sobre as etapas da produção 

e as tecnologias desenvolvidas para o Sispit.

O Sispit promove a aplicação de boas práticas agrí-

colas, integrando num mesmo sistema de produ-

ção um conjunto de recomendações técnicas para 

produção, processamento e transporte do tomate 

de mesa, orientações sobre a proteção do meio 

ambiente e sobre a melhoria das condições de 

vida dos agricultores. No conjunto, as tecnologias 

empregadas no Sispit asseguram maior qualidade 

e produtividade à cultura do tomateiro, rentabi-

lidade e segurança aos agricultores, proteção ao 

meio ambiente, atendendo à crescente exigência 

do mercado consumidor por alimentos mais sau-

dáveis e seguros. 
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WESTROCK      |      Categoria: Conservação de insumos de produção – água

Contribuir com a preservação do meio am-

biente é um dos compromissos assumidos 

pela WestRock, e uma de suas práticas vol-

tadas para esse objetivo são os monitoramentos 

da disponibilidade de recursos naturais em suas 

áreas florestais. Essa atividade permite avaliar os 

impactos do manejo e identificar oportunidades 

de melhoria no desenvolvimento de boas práticas 

ambientais. Por isso, o negócio florestal da empresa 

mantém por mais de 10 anos um programa de 

monitoramento de recursos hídricos e preservação 

de nascentes nos 54 mil hectares de áreas flores-

tais da empresa, localizadas no sul do Paraná e no 

norte de Santa Catarina. O programa permite um 

manejo florestal compatível com a disponibilidade 

de água no solo e nos rios e riachos próximos, 

de modo a proteger ou recuperar esses recur-

MANEJO DE FLORESTAS 
PLANTADAS

sos naturais e evitar processos de erosão do solo  

e desertificação.

O modelo de negócio adotado pela empresa é o 

regenerativo e sustentável, com base na bioecono-

mia circular, que evita o desperdício, a geração e o 

envio de resíduos para aterro. Suas florestas, tanto 

as plantadas quanto as nativas, ajudam a regenerar 

o planeta e diminuir o aquecimento global, remo-

vendo e estocando mais gás carbônico (CO2, o gás 

de efeito estufa) do que a quantidade emitida em 

suas operações. 

Por meio de uma parceria com o Instituto de Pes-

quisas e Estudos Florestais (Ipef), dentro do Pro-

grama Cooperativo de Monitoramento de Bacias 

Hidrográficas (Promab), a WestRock monitora mi-
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WESTROCK      |      Categoria: Conservação de insumos de produção – água

RESULTADOS

R$ 36 mil 
investidos por ano

Disponibilidade  
de água: 27%  
para os rios na 
microbacia de 
pínus e 27% na 
microbacia nativa

Balanço hídrico:  
514 mm na 
microbacia de pínus 
e 478 mm na 
microbacia nativa 

crobacias experimentais de florestas de pínus e de 

florestas nativas, localizadas em suas áreas florestais 

no estado de Santa Catarina. 

Manejo de florestas e recursos hídricos

Com esse estudo, a empresa buscou avaliar se o 

manejo de florestas plantadas impacta na disponibi-

lidade de água no solo e nos rios e riachos próximos 

às áreas florestais, a fim de proteger, recuperar e 

promover o uso sustentável dos recursos hídricos e 

combater a desertificação e a degradação da terra. 

Nessa pesquisa, são avaliados índices como produ-

ção e quantidade de água disponível na microbacia, 

recarga do lençol freático e quantidade de sólidos 

suspensos na água, entre diversos outros indicado-

res qualitativos e quantitativos. O monitoramento é 

realizado anualmente.

Ao comparar os indicadores nas duas microbacias ex-

perimentais, a empresa comprovou que o consumo, 

a disponibilidade e a qualidade da água produzida 

em uma floresta plantada WestRock são muito se-

melhantes aos dados equivalentes em uma floresta 

nativa, mesmo nos momentos em que ocorrem 

operações de colheita de madeira e silvicultura. 

Esse monitoramento é um dos principais responsá-

veis por combater o mito de que as florestas plan-

tadas e a monocultura secam o solo: os resultados 

do estudo comprovam que as florestas plantadas 

também podem contribuir para a disponibilidade de 

água na mesma proporção que as florestas nativas.  

VENCEDORES DO 22º PRÊMIO FRITZ MÜLLER
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GENERAL MOTORS DO BRASIL       |      Categoria: Conservação de insumos de produção – energia 

Entendendo o papel das empresas e os im-

pactos gerados por suas atividades, a General 

Motors dedica-se a proteger saúde humana, 

recursos naturais e meio ambiente, compromisso 

que vai além das legislações e abrange a integração 

de práticas ambientais às decisões de negócios. 

Desde sua concepção, a unidade de Joinville tem 

como objetivo ser a mais sustentável do mundo, 

como de fato é. Uma das principais iniciativas de 

redução do consumo de energia elétrica adotadas 

na fábrica são as placas fotovoltaicas para aque-

cimento de água e geração de energia. Essas e 

outras práticas priorizam o uso racional de energia 

e a preservação de recursos. 

Placas fotovoltaicas

A necessidade de economia de recursos naturais 

está presente desde a implantação da fábrica, 

INICIATIVAS CONSUMO  
DE ENERGIA

em 2013. O sistema de geração de energia fo-

tovoltaica foi o primeiro a ser instalado no setor 

privado brasileiro e na indústria automobilística 

na América Latina.

As placas para aquecimento de água têm a função 

de absorver a radiação solar e, através da passagem 

da água pelas tubulações, aquecer a água que vai 

para os pontos de consumo. A empresa possui 

uma área de 120 m2 de placas fotovoltaicas desti-

nadas ao aquecimento de água, com capacidade de 

aquecer 15.000 litros/dia. Esse sistema é suficiente 

para atender a necessidade de aquecimento dos 

chuveiros nos vestiários para 22 banhos e as lava-

gens na cozinha do restaurante dos funcionários. O 

aquecimento por esse método é uma alternativa ao 

consumo de energia elétrica ou, ainda, ao consumo 

de gás. Com essas instalações, é possível abastecer 

o equivalente a 80 casas, evitando o consumo de 

8.800 m3 de gás natural.
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GENERAL MOTORS DO BRASIL       |      Categoria: Conservação de insumos de produção – energia 

RESULTADOS

Capacidade de 
aquecer 15.000 l  
de água/dia 

Evitar o consumo 
de 8.800 m3 
de gás natural 

Geração média anual 
de 39.564 kWh

Contribuição 
ambiental anual 
equivalente a 414 
árvores plantadas 

4,35 t de carbono 
não emitidos 
na atmosfera 

A energia solar é considerada uma fonte de energia 

alternativa, renovável, limpa e sustentável. A planta 

da General Motors de Joinville possui uma área total 

de 2.067,2 m2 coberta por placas de energia foto-

voltaica, com uma potência instalada de 339,2 kW.  

Os impactos causados pela adoção dessa fonte de 

energia são positivos, já que não requer inundação 

de grandes espaços de terra e remoção de popula-

ção, fauna ou flora para instalação de hidrelétricas, 

além de possibilitar a utilização de espaços já exis-

tentes – neste caso o telhado. 

Iniciativas sustentáveis com a comunidade

No ano de 2019 foram instalados, em parceria com 

outros institutos, 218 m2 de placas fotovoltaicas na 

Escola Municipal Adolpho Bartsch. Os 103 módu-

los fotovoltaicos, com potência total de 33.990 Wp  

(Watt pico), têm geração média anual de 39.564 kWh  

e foram projetados para que o funcionamento da 

escola seja independente da rede de distribuição 

elétrica, gerando uma economia de 100%, tornan-

do-a a primeira escola com energia autossuficiente 

do país. O sistema representa uma contribuição am-

biental anual equivalente a 414 árvores plantadas e  

4,35 toneladas de carbono não emitidos na atmosfera. 

Outro projeto que será implementado em breve é a 

instalação de jardins filtrantes, como os da planta de 

Joinville, na Escola Municipal Júlio Machado da Luz. 

O objetivo é complementar o sistema de tratamen-

to de efluentes sanitários atual da escola, servindo 

como objeto de estudo para os próprios alunos. 

Essa é uma grande oportunidade de conscientiza-

ção ambiental e economia de energia, beneficiando 

corpo docente, alunos e funcionários que utilizam 

as dependências da escola. 

VENCEDORES DO 22º PRÊMIO FRITZ MÜLLER
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KLABIN       |      Categoria: Conservação de recursos naturais e da vida silvestre

Tratando-se da conservação da vida silvestre, 

é impossível desenvolver qualquer proje-

to de preservação sem um conhecimento 

mínimo sobre quais organismos estão presentes 

e quantas espécies podem ser encontradas em 

determinado hábitat. O processo de reconheci-

mento do hábitat inicia com a identificação das 

comunidades biológicas de uma área e guiará o 

desenvolvimento de um manejo apropriado, que 

inclui a conservação da biodiversidade e o uso 

racional das áreas produtivas. 

O Programa de Monitoramento da Biodiversidade 

da Klabin fornece informações que embasam o 

processo de tomadas de decisão dentro de um 

contexto de manejo florestal responsável e conser-

vação da vida silvestre, permitindo que decisões 

estratégicas, táticas e operacionais possam ser 

assertivas. As áreas onde o programa é desenvol-

vido estão inseridas no Bioma Mata Atlântica, um 

dos ecossistemas mais ricos e ameaçados do pla-

neta, considerado um dos 25 hotspots mundiais 

(lugares com grande riqueza natural e elevada 

biodiversidade). 

Monitorar para preservar

Desde 2003 a empresa monitora suas áreas com 

a parceria de universidades da região por meio de 

projetos de pesquisa e a contratação de empresas 

MONITORAMENTO DA  
VIDA SILVESTRE 
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KLABIN       |      Categoria: Conservação de recursos naturais e da vida silvestre

RESULTADOS

13 mil ha 
monitorados 

1.397 registros 
de espécies de 
ocorrência para a 
Mata Atlântica

411 espécies da 
fauna ameaçadas 
de extinção

212 espécies da 
flora ameaçadas 
de extinção

Mais de  
R$ 500 mil  
investidos nos 
últimos sete anos

especializadas. As pesquisas de levantamento e 

monitoramento são, atualmente, conduzidas pela 

equipe de consultoria da Sumatra Inteligência Am-

biental, que contempla 12 fazendas classificadas 

como Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC), 

de acordo com os atributos nelas presentes. 

Esses atributos foram definidos com base em rigo-

rosos estudos ambientais, seguindo o Padrão de 

Certificação Florestal FSC e de documentos da HCV 

Resource Network e Proforest. Essas áreas estão 

distribuídas em três diferentes regiões hidrográfi-

cas onde a empresa atua. São seis fazendas que 

possuem florestas plantadas (pínus e eucalipto) 

entremeadas por remanescentes de áreas nativas 

importantes, e seis áreas que pertencem à unidade 

de conservação da empresa, a RPPNE Complexo 

Serra da Farofa. 

Visto que a biodiversidade presente em uma 

determinada área reflete a qualidade ambiental 

local, a Klabin utiliza o monitoramento de qua-

tro comunidades biológicas (avifauna, mastofau-

na, herpetofauna e flora arbórea-arbustiva) para 

garantir o reconhecimento e a proteção da vida 

silvestre utilizando esses grupos como legítimos 

indicadores biológicos. 

Identificação de espécies ameaçadas

A lista oficial da empresa registra 525 espécies de 

fauna e 872 espécies de flora identificadas, sendo 

que de 2016 a 2020 foram monitorados mais de 

13.000 hectares. Dessas espécies, 411 (fauna) 

e 212 (flora) encontram-se nas listas oficiais de 

espécies ameaçadas de extinção ou com alguma 

categoria de ameaça reconhecida. 

Muitas delas são consideradas raras e endêmi-

cas dentro do bioma Mata Atlântica, e hoje são 

reconhecidas e monitoradas nas áreas florestais 

da Klabin em Santa Catarina. Para cada hecta-

re de área produtiva na empresa, há 1,1 hecta-

re de área nativa para a conservação dessa rica  

biodiversidade. 

Assim, o programa fornece informações essenciais 

para o processo de tomada de decisão dentro do 

contexto do manejo florestal sustentável e assegura 

a eficácia da conservação das áreas de preserva-

ção permanente e reservas legais, verificando o 

estabelecimento efetivo dos corredores ecológicos 

de fauna e assegurando o compromisso com a 

conservação da biodiversidade. 

VENCEDORES DO 22º PRÊMIO FRITZ MÜLLER
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EMBRAPA SUÍNOS E AVES      |      Categoria: Projetos de pesquisa

SOFTWARE GESTÃO DA 
SUINOCULTURA 

Apoiar produtores e técnicos na gestão am-

biental das granjas de suínos, estabelecendo 

boas práticas agrícolas e ambientais e verifi-

cando a conformidade com a legislação ambiental, 

é o objetivo Software de Gestão Ambiental da Sui-

nocultura (SGAS). Ele também presta suporte aos 

órgãos ambientais, fornecendo subsídio para análise 

e acompanhamento de processos de licenciamento 

ambiental – o Instituto do Meio Ambiente de Santa 

Catarina (IMA) foi a primeira agência estadual do Bra-

sil a incorporar o SGAS no licenciamento ambiental.

Diversas rotas tecnológicas estão disponíveis atual-

mente para o tratamento dos resíduos gerados na 

avicultura e na suinocultura, principalmente a biodi-

gestão e a compostagem, em diferentes modelos, 

configurações e níveis de eficiência. Além de impac-

tar a oferta de nutrientes e a qualidade do resíduo 

tratado para posterior descarte ou reciclagem como 

fertilizante, cada tecnologia demanda conhecimen-

tos específicos sobre os processos envolvidos para 

o seu dimensionamento, de modo a garantir níveis 

satisfatórios de eficiência. Todos esses aspectos 

tornam cada vez mais complexa a gestão ambiental 

das propriedades rurais. 

Assim, a Embrapa desenvolveu o SGAS para apoiar 

produtores e técnicos na elaboração de projetos 
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EMBRAPA SUÍNOS E AVES      |      Categoria: Projetos de pesquisa

para gestão ambiental das granjas 

de suínos, além de colaborar com 

órgãos ambientais para análise e 

acompanhamento de proces-

sos de licenciamento ambiental  

nessa área. 

Gestão ambiental de 
granjas de suínos

Atualmente, o SGAS incorpora di-

versas funcionalidades necessárias 

para a gestão ambiental das gran-

jas de suínos, como cálculo do 

consumo de água e produção de 

dejetos conforme tipo de granja 

e alojamento de animais, cálculo 

da oferta de nutrientes nas granjas 

de suínos conforme sistema de 

manejo de dejetos, monitoramen-

to da fertilidade e qualidade do 

solo, recomendações de calagem 

e adubação com fertilizantes or-

gânicos e minerais, dimensiona-

mento de rebanhos de suínos em 

função do balanço de nutrientes 

na granja e dimensionamento de 

esterqueiras, biodigestores, lagoas 

e composteiras para o tratamento 

do dejeto de suínos. 

A versão 1.0 do SGAS foi lançada em setembro de 

2020 em parceria com o IMA e é disponibilizada 

gratuitamente. A Embrapa oferece treinamentos 

para técnicos do IMA, técnicos e empresas que 

atuam no licenciamento ambiental da suinocultura 

e produtores de suínos de Santa Catarina quanto 

ao uso do SGAS, além de suporte técnico a esses 

usuários. Nessa iniciativa, mais de 250 pessoas já 

foram capacitadas com apoio do setor produtivo. 

Em agosto de 2021, o SGAS recebeu uma atuali-

zação que incorporou novos parâmetros técnicos 

estabelecidos pelo IMA para licenciamento das 

granjas de suínos, ocasião na qual o sistema tam-

RESULTADOS

Capacitação de  
mais de 250 
profissionais em 
gestão ambiental 
da suinocultura 
e uso do SGAS 

Captação de mais 
de R$ 640 mil 
em financiamento 
para suporte ao 
desenvolvimento 
do software

714 usuários ativos 
em 11 meses 
de operação

Conclusão de  
335 projetos 
técnicos relativos 
a processos de 
licenciamento 
ambiental –  
1.405 licenças, 
o que representa 
23% dos processos 
analisados pelo 
IMA entre janeiro 
e agosto de 2021 

bém passou a ser a ferramenta padrão para apoio 

aos projetos de licenciamento conforme orientação 

do órgão. Atualmente, o SGAS tem uma base de 

713 usuários ativos com um número ainda maior 

de propriedades rurais cadastradas, projetos elabo-

rados e granjas licenciadas. 

Durante o processo de validação do SGAS, surgiu 

a demanda, proveniente de órgãos ambientais e 

agroindústrias, pela inclusão de novas funcionali-

dades no software e, principalmente, integração do 

suporte à avicultura. Um novo projeto de pesquisa 

foi aprovado com previsão de que novas funciona-

lidades solicitadas estejam disponíveis em breve. 
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Sensibilizar educadores sobre assuntos rela-

cionados ao meio ambiente, desenvolven-

do a consciência ecológica e transformando 

esses profissionais em agentes multiplicadores do 

conhecimento junto a alunos e comunidades, é o 

objetivo central do Programa Klabin Caiubi, que está 

completando 20 anos de existência. A cada ano, o 

projeto aborda um tema principal, como reciclagem, 

sustentabilidade e aspectos socioambientais. Todas 

as ações do programa são em prol do desenvolvi-

mento sustentável das comunidades. 

A educação ambiental é um processo que possi-

bilita ao indivíduo e à comunidade como um todo 

construir valores e habilidades e adquirir conheci-

mentos para agir de maneira consciente e sadia. 

PROGRAMA CAIUBI 20 ANOS
Isso tem um impacto positivo no meio ambiente e 

na qualidade de vida das pessoas, especialmente 

pelo fato de o programa não se limitar a falar so-

mente sobre a preservação da natureza. 

Conhecimento que gera conservação

Durante as ocasiões de contato da Klabin com as 

comunidades em que a empresa atua, percebeu-se 

o desconhecimento da população sobre as caracte-

rísticas do ecossistema onde vivem e o tipo de flo-

resta nativa, bem como seus atributos e as ameaças 

que ele sofre. Por exemplo, nas palestras ministra-

das nas escolas, pergunta-se aos alunos quais são 

as árvores, as frutas e os animais nativos, e muitas 

vezes, as respostas são: pera, maçã, banana, girafa, 
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RESULTADOS

Mais de R$ 700 mil  
empregados

1.586 escolas 
participantes 

5.880 professores 
capacitados 

457.252 alunos 
alcançados

Mais de 9 mil 
participantes de 
palestras externas 

70 projetos 
ambientais 
desenvolvidos nas 
escolas e comunidade 

34 edições realizadas 
em SC desde 2007

29 edições realizadas 
no PR desde 2001 

elefante, tigre, entre outros animais e plantas que 

não têm ocorrência na região. A gestão ambiental 

da empresa, seus controles ambientais para emis-

são de gases, geração de efluentes e manejo de 

resíduos são temas de palestras para esclarecer 

dúvidas e incentivar as comunidades a seguir bons 

exemplos de desenvolvimento sustentável. 

A partir desse cenário, a Klabin percebeu que se-

riam os professores, público-alvo desse programa 

de educação ambiental, os grandes parceiros des-

se projeto, por serem eles os disseminadores da 

consciência ambiental nas escolas. O programa 

traz um vasto conteúdo sobre temas de sustenta-

bilidade, como reciclagem e cuidados com a água, 

a fauna e a flora regional, de modo a contribuir 

para ampliar o conhecimento da população sobre 

as riquezas locais, com apoio para as atividades 

de conservação da floresta de araucárias e a sus-

tentabilidade regional. 

Parcerias em prol do meio ambiente

Em parceria com as secretarias de educação mu-

nicipais, a Klabin convida professores da rede 

municipal e estadual para as capacitações teórica 

e prática sobre temáticas ambientais. Durante as 

palestras e atividades práticas, conta-se com o 

apoio de especialistas e consultorias ambientais, 

universidades, polícia ambiental e instituições que 

trazem informações sobre biodiversidade, con-

servação dos recursos hídricos e outros aspectos 

socioambientais.

Esse programa de educação aproxima a empresa 

das comunidades onde atua, e essa proximidade 

permite fomentar exemplos de ações sustentá-

veis que podem ser replicadas na região. Foi pra 

isso que se criou o Programa Klabin Caiubi, para 

despertar e, principalmente, conscientizar a popu-

lação sobre as variadas maneiras de contribuição 

e responsabilidades para preservação do meio 

ambiente, por meio de palestras e oficinas que 

demonstram como aplicar esses conceitos na prá-

tica, cotidianamente.  
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GESTÃO A FAVOR DO  
MEIO AMBIENTE 

Empreender ações que, direta ou indireta-

mente, envolvam questões ambientais é o 

que define o Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) da Florestal Gateados, um projeto de longo 

prazo, instituído por meio de ações de prevenção e 

melhorias contínuas dos serviços. Além do monito-

ramento de recursos naturais e da preservação da 

biodiversidade, a empresa mantém uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) com mais 

de 6.000 hectares.

Para atestar as práticas de bom manejo florestal, 

em 2010 a Florestal Gateados buscou o selo FSC® 

(Forest Stewardship Council®) para certificar as 

plantações de suas propriedades. O selo FSC® é 

uma garantia da origem. Ele atesta que a madeira 

(ou outro insumo florestal) utilizada num produto 

é oriunda de uma floresta manejada de forma am-

bientalmente adequada, socialmente benéfica e 

economicamente viável, com o cumprimento de 

todas as leis vigentes e aplicáveis. Tais inciativas 

são oportunidades de alavancar o desempenho 

ambiental da empresa, otimizando processos de 

produção e minimizando impactos ambientais. 

Ações em prol da conservação

Ao longo dos últimos anos foram desenvolvidas di-

versas ações que abrangem iniciativas de destaque, 

tais como: manter e conservar as áreas protegidas 

(remanescentes naturais, Áreas de Preservação 

Permanentes (APPs), Reserva Legal (RN), Reserva 

Particular do Patrimônio Natural RPPN e Área de 

Alto Valor de Conservação (AAVC)); identificar e 
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proteger espécies raras, ameaça-

das e em perigo de extinção e 

seus hábitats; monitorar a qua-

lidade das águas superficiais e 

subterrâneas; monitorar recursos 

naturais; estabelecer programa de 

recuperação de áreas degradadas, 

acompanhando sua execução e 

sua implementação; e manter um 

programa de gestão de resíduos.

Para definir e executar essas ações, criou-se um 

comitê socioambiental. Ações implementadas fo-

ram: definição e monitoramento de indicadores 

que visam à redução de impactos ambientais; 

monitoramento da fauna silvestre presente nas 

áreas da empresa; preservação de significativa área 

de florestas e de seus recursos naturais; educação 

ambiental para crianças e jovens da região através 

da trilha ecológica e parceria com Polícia Militar 

Ambiental de Santa Catarina; e destinação correta 

dos resíduos sólidos gerados com as operações 

da empresa.

A continuidade e o aprimoramento das atividades 

de preservação visam à manutenção e ao aumento 

da qualidade ambiental, como a produção de água, 

a fixação de carbono e a diversidade biológica. Além 

de a empresa obter ganhos internos e externos ao 

adotar um SGA, outros benefícios podem ser des-

tacados, como melhoria na imagem da empresa, 

redução de riscos e acidentes ambientais, mais 

qualidade na administração de recursos energéticos 

e materiais, redução de gastos desnecessários e 

cumprimento da legislação ambiental. 

As ações foram iniciadas em 2015, e seus resulta-

dos vêm sendo monitorados ao longo desse tempo, 

com o objetivo de identificar atividades poluidoras, 

desperdício de materiais e organizar uma sistemá-

tica de monitoramento dos processos da empresa. 

Os resultados são avaliados anualmente e discu-

tidos criticamente para definição de novas metas 

na busca pela redução dos impactos ambientais 

causados nas atividades da empresa. As ações 

implementadas seguirão pelos próximos anos, e 

melhorias serão aplicadas continuamente.  

RESULTADOS

Registro de 252 
espécies de fauna 
e 77 espécies de 
vegetação nas 
áreas da empresa

Investimento de 
R$ 91,6 mil 
com a formação 
de protetores 
ambientais 
(2016–2019)

Formação de 
190 crianças e 
adolescentes com os 
projetos Protetores 
Ambientais e Puma 
(2016–2019) 

868 alunos visitaram 
a trilha ecológica 
(2016–2019)

60 indicadores 
ambientais, sociais 
e econômicos 
monitorados em 2019

100% dos resíduos 
gerados foram 
encaminhados 
para reutilização, 
reciclagem, 
tratamento e/
ou destinação 
final em 2019
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A ARTE DE REUTILIZAR

Na fábrica do BMW Group de Araquari, a pri-

meira fábrica da BMW na América Latina, 

mais de 6.000 peças de uniforme eram 

enviadas anualmente para incineração para alimentar 

as caldeiras de uma empresa fabricante de cimento. 

Para o BMW Group, sustentabilidade ecológica e im-

pacto social têm sido considerados em toda a cadeia 

de valor, influenciando seus processos e produtos e 

como parte fundamental de sua marca no mundo. 

Na tentativa de promover e ter ações mais sus-

tentáveis dentro da fábrica, profissionais das áreas 

de projetos, logística, meio ambiente e resíduos e 

responsabilidade social verificaram a possibilidade 

de dar uma destinação diferenciada aos resíduos 

de produção, gerando um impacto positivo tanto 

ambiental quanto social. 

Resíduos que viram produtos

Inicialmente, a ideia era usar os uniformes que vol-

tam para a fábrica e transformá-los em novos pro-

dutos. Porém, ao longo do tempo, descobriu-se que 

poderiam ser aproveitados outros resíduos além 

dos uniformes, como cintos de segurança, peças 

de couro, bolsas para chicotes elétricos e painel de 

teto, entre outros. O projeto, que recebeu o nome 

de Upcycle Element, foi um dos vencedores do de-

safio global do BMW Group, Inovação para Impacto, 

que busca ideias que contribuam para o impacto 

social e ecológico do grupo e estejam alinhadas 

aos seus bjetivos de desenvolvimento sustentável. 

Como vencedoras do programa, as pessoas que 

integraram o projeto participaram de forma remota 

(devido à pandemia de covid-19) do Young Summit 
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RESULTADOS

Em menos de um 
ano, 1.698 produtos 
ressignificados 
e vendidos

Aproximadamente 
200 kg de materiais 
reaproveitados e 
não queimados

R$ 44,97 mil em 
geração de renda

2021 Event, em Munique, onde foi montado um 

estande com os produtos desenvolvidos, expostos 

para os participantes do evento.

Outro objetivo é levar o Upcycle Element a todas as 

fábricas do BMW Group em todo o mundo. Durante 

o programa BMW Accelerator, o projeto foi desen-

volvido de tal forma que hoje é possível sustentá-lo, 

e ele já alcança ótimos resultados. Exemplo disso é 

uma parceria fechada com um grupo de costureiras 

da região que já trabalha na transformação e na 

redefinição de resíduos de indústrias.

Reciclagem e geração de empregos

Muitas dessas profissionais perderam o emprego 

durante a pandemia, e os valores arrecadados com 

a produção e a venda de produtos feitos por suas 

próprias mãos passaram a ser a principal renda de 

algumas famílias, dando ao projeto o título de “em-

poderamento de mulheres”. Assim, o BMW Group 

apoia essas mulheres, ao mesmo tempo em que 

zela pelo meio ambiente, dando melhor destina-

ção aos resíduos. Mochilas, estojos, nécessaires, 

bolsas... a lista de itens que podem ser produzidos 

com os materiais é grande. Esses produtos depois 

são expostos e comercializados nas lojas de con-

cessionárias da marca.

Esse é um projeto que eleva ações de reciclagem 

a outro patamar, reduzindo a geração de resíduos 

sólidos e, num momento de crise de empregos, 

criando e oferecendo oportunidade para diversas 

mulheres da região em que a fábrica está implanta-

da. O reaproveitamento de uniformes e resíduos da 

produção estimula a economia circular, empodera 

mulheres de baixa renda e ajuda o meio ambiente 

ao emitir menos CO2 na atmosfera terrestre.

O BMW Group trabalha constantemente em todas 

as unidades do mundo para garantir a eficiência 

energética em seus processos, estabelecendo me-

tas de consumo por veículo produzido, bem como 

promovendo e disseminando para seus associados 

e parceiros a importância do uso responsável dos 

recursos naturais. 
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RESTAURA ALTO VALE 

Lutar pela preservação do meio ambiente e 

mostrar que existem modos de proteger e 

utilizar recursos naturais de forma sustentável 

são a razão de ser da Associação de Preservação 

do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), fundada 

em 1987, em Ibirama, e que conta atualmente com 

400 associados. A sede hoje está no município 

de Atalanta, num amplo e bem estruturado centro 

ambiental, localizado junto ao viveiro de mudas de 

árvores nativas – um dos maiores viveiros do Sul 

do Brasil, com capacidade para produzir cerca de 

um milhão de mudas por ano, de 160 diferentes 

espécies nativas da Mata Atlântica.

O Projeto Restaura Alto Vale tem como objeti-

vo restaurar áreas degradadas da Mata Atlântica, 

muitas delas Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), contribuindo com a adequação de pro-

priedades rurais à legislação ambiental e a conser-

vação de mananciais hídricos e da biodiversidade 

nas regiões Alto e Médio Vale do Itajaí e Planalto 

Norte de Santa Catarina. Conta com o apoio do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), tendo sido aprovado no edital 

BNDES Restauração Ecológica – Foco 01/2015, 

que tem como objetivo propiciar o aumento da 

cobertura vegetal com espécies nativas, além de 

fortalecer a estrutura técnica e de gestão da ca-

deia produtiva do setor de restauração ecológica  

no Brasil. 

O público beneficiário são agricultores familiares 

que tenham propriedades com tamanho de até 

quatro módulos fiscais (uma medida estipulada 

pelo Incra com valores individuais para cada muni-

cípio). As regiões prioritárias são o Alto e o Médio 
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RESULTADOS

R$ 3,8 milhões em 
recursos empregados 
(provenientes do 
edital BNDES)

34 municípios 
atendidos

666 propriedades 
atingidas

230 ha restaurados 
em propriedades 
particulares

22,8 ha 
restaurados em UC

300 mil mudas 
doadas

Vale do Itajaí e o Planalto Norte de Santa Catarina. 

Para se qualificar a receber apoio do projeto, as pro-

priedades devem fazer parte do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR) e não possuir multa ou autuação am-

biental. Muitas vezes essas áreas já estão ocupadas, 

e o trabalho de conscientização visa a mostrar aos 

proprietários que preservar é importante e benéfico 

para eles e para o ambiente. Já foram produzidas 

e plantadas mais de 300.000 mudas de espécies 

nativas da Floresta Atlântica e atingidas mais de 600 

propriedades rurais.

Como funciona o projeto

A Apremavi doa as mudas de árvores nativas e 

orienta para as melhores práticas de plantio. Quan-

do necessário, e a depender do tamanho das áreas, 

são fornecidos também arames para construção 

de cercas. Em contrapartida, o agricultor realiza o 

plantio das mudas, faz a manutenção das áreas em 

restauração e fornece os demais materiais necessá-

rios para a construção das cercas. Desse modo, o 

projeto incentiva a recuperação de áreas ocupadas 

e muitas vezes degradadas.

Os principais objetivos previstos no projeto são: 

restauração de 310 hectares de áreas degradadas 

localizadas em áreas de preservação permanente; 

restauração de 10 hectares de áreas degradadas 

localizadas em Unidades de Conservação (UC); 

produção de 450.000 mudas de árvores nativas da 

Mata Atlântica; intercâmbio e dias de campo com o 

público prioritário do projeto; educação ambiental e 

envolvimento da comunidade escolar; e produção 

de conhecimento científico sobre a restauração.

Os caminhos trilhados pela Apremavi, algumas ve-

zes difíceis e árduos, levaram a muitas vitórias em 

prol da natureza, possíveis graças ao empenho, 

à dedicação e à solidariedade de muitas. É por 

causa dos desafios para o futuro que a Apremavi 

quer inspirar cada vez mais pessoas, empresas e 

instituições públicas e privadas em busca de um 

mundo melhor. 
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ATERRO ZERO 

Comprometida com o desenvolvimento sus-

tentável de seus negócios, a Schulz Com-

pressores busca constantes oportunidades 

de reduzir os impactos ambientais e o consumo de 

recursos naturais. Em 2020 a empresa deu início 

ao projeto Aterro Zero, buscando alternativas para 

destinação de alguns resíduos que ainda eram en-

viados para aterro. 

Ao enviar resíduo para aterro, é inviabilizada a reci-

clagem e a geração de valor desse material, além de 

ocasionar a extração de matéria-prima da natureza 

para a produção de novos materiais e de reduzir 

a vida útil do aterro. Para o gerador, o problema 

ainda se estende na acumulação de um passivo 

ambiental, já que a empresa é corresponsável pelo 

resíduo que está no aterro.

Como metodologia na busca de solução da pro-

blemática, o time de gestão ambiental da empresa 

buscou parcerias com outras empresas de rea-

proveitamento de resíduos ou transformação de 

energia, de modo a encontrar uma alternativa ao 

descarte de resíduo em aterro. A alternativa encon-

trada foi a utilização de tecnologias de coproces-

samento (utilização de resíduos industriais como 

substitutos de combustível e/ou matérias-primas 

não renováveis usadas na fabricação do cimento).

A primeira etapa do projeto consistiu no mapea-

mento dos resíduos até então enviados para ater-

ro: resíduos produtivos, resíduos não produtivos 

e resíduos provenientes das instalações. Após o 

levantamento dos resíduos e a definição da melhor 

alternativa para o descarte dos materiais, foi neces-

sário envolver todos os atores da cadeia, desde a 

geração dos resíduos até a disposição final, uma 

vez que a sistemática de separação e descarte dos 

resíduos fora alterada. 

Através desse projeto, a Schulz deixou de descartar 

46 toneladas de resíduos produtivos em aterro e 
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RESULTADOS

46 t de resíduos 
deixaram de ser 
enviadas para 
aterro em 2020

Redução de 
aproximadamente 
50% dos gastos  
com destinação  
de resíduos 
em um ano

Redução de 
aproximadamente 
3,15 t de CO2 e 
44.650 MWh 
consumidos em todo 
o ciclo de vida 
dos produtos 
fabricados desde 
a implantação 
do projeto

500 colaboradores 
treinados

reduziu o custo com destinação de resíduo em 

50% (2020). Além dos ganhos ambientais e eco-

nômicos, essa melhoria também promoveu ganhos 

sociais: ao aprender sobre boas práticas ambientais 

e a sua importância para toda a sociedade, o co-

laborador pode difundir o conhecimento em seu 

meio social e multiplicar o cuidado com o meio 

ambiente fora das dependências da empresa.

Avaliação de ciclo de vida 
e logística reversa

Por meio do estudo de metodologias de Avaliação de 

Ciclo de Vida (ACV) foi desenvolvida uma ferramenta 

que visa a avaliar os impactos ambientais dos novos 

produtos sob a ótica de duas categorias: tonelada 

de CO2 e demanda energética consumida. Essa 

ferramenta é aplicada a novos produtos e permite 

realizar a comparação dos impactos ambientais entre 

produtos novos e produtos de versões anteriores.

A redução do consumo de energia na etapa de 

manufatura, além da redução dos impactos am-

bientais, também traz ganhos econômicos para a 

organização. Já a redução do consumo de energia 

nas etapas do ciclo de vida de uso e manutenção 

trazem ganhos ambientais para a sociedade e ga-

nhos financeiros aos clientes.

Além de fazer parte da cadeia de logística reversa 

de pilhas e baterias e de óleos, em 2020 a Schulz 

Compressores estruturou seu sistema próprio de 

logística reversa de produtos e embalagens através 

de sua rede de assistência técnica autorizada. Dessa 

forma, quando o cliente quiser destinar um produto 

ou uma embalagem Schulz que chegou ao fim da 

sua vida útil, ele poderá levar o equipamento até 

uma rede de assistência técnica autorizada, para 

que a empresa se responsabilize pela destinação 

adequada desses itens. 
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ECONOMIA CIRCULAR

O pensamento estratégico de longo prazo, 

em que sustentabilidade ecológica e social 

têm sido consideradas em toda a cadeia 

de valor, são parte fundamental da marca e do 

sucesso do BMW Group. A empresa vem promo-

vendo princípios de economia circular em sua fi-

losofia corporativa e em estreita colaboração com  

seus parceiros.

O BMW Group trabalha constantemente para ga-

rantir eficiência energética em seus processos e 

disseminando para seus associados e parceiros a 

importância do uso responsável dos recursos na-

turais. O selante de PVC é utilizado no processo de 

pintura de automóveis, protegendo os veículos da 

corrosão em áreas críticas. Trata-se de um material 

semifluido, cuja aplicação é realizada por sistemas 

pneumáticos, podendo ser manual ou automatiza-

do. Após exposto ao calor, o material enrijece for-

mando uma camada plástica protetiva. Depois das 

chapas metálicas, o PVC é o segundo material mais 

consumido para produzir a carroceria de um veículo.

Porém, devido a processos de manutenção do equi-

pamento de aplicação, esporadicamente é neces-

sário realizar a purga de frações do material para 

evitar o endurecimento e a obstrução do sistema, e, 

devido a critérios de qualidade, a reutilização inter-

na do selante não é recomendada. Muito embora 

engenheiros de processo trabalhem continuamente 

para reduzir o desperdício desse material, um pe-

queno montante de resíduo ainda é gerado.

Assim, a cada ano toneladas de resíduos desse ma-

terial são geradas pela indústria automotiva como 

um todo, representando valores expressivos em ter-
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mos financeiros e de potencial impacto ambiental. 

Em função de suas características físico-químicas, o 

selante PVC é de difícil transformação e reciclagem, 

sendo comumente enviado para aterros industriais 

ou coprocessamento, num modelo pouco eficiente 

em termos de economia linear.

Busca por alternativas

Procurando garantir padrões de produção mais lim-

pa, os esforços se concentraram na seguinte ques-

tão: se não é possível eliminar totalmente as sobras 

de PVC, por que não as reinserir em nova cadeia 

de criação de valor? Após pesquisas de mercado, a 

empresa encontrou aplicações para o material em 

outras frentes de produção. 

Mas era preciso primeiro entender e garantir o cum-

primento dos requisitos legais aplicáveis, identificar 

e desenvolver novos parceiros locais que pudessem 

utilizar o material em seus processos produtivos e 

definir, padronizar e executar os critérios operacio-

nais para viabilização do projeto.

Após o envio de amostras para potenciais parcei-

ros, foi encontrada uma empresa local que utiliza 

exatamente o mesmo selante PVC para a produção 

de carpetes e tapetes. Foram determinados proce-

RESULTADOS

1,6 t de selante PVC 
reinserida na cadeia 
de produção de valor

5,2 t de emissão 
de CO2 evitadas

30 mil l de 
consumo de água 
evitados (que seriam 
utilizados para 
fabricação do material 
que foi reempregado 
no processo)

dimentos para separação e armazenamento das 

sobras. Não houve necessidade de implantação 

de infraestrutura ou equipamentos adicionais. A 

viabilização do projeto deu-se graças à implemen-

tação de boas práticas na coleta e na padronização 

do resíduo.

O projeto caminha em direção dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos 

pela ONU, e promove também conceitos de eco-

nomia circular, uma vez que os produtos gerados, 

como tapetes automotivos, podem ser utilizados, 

por exemplo, nos veículos da frota BMW ou mesmo 

na fábrica onde o material foi gerado. Hoje, todos 

os capachos das unidades BMW do Brasil são pro-

duzidos pela empresa que reutiliza o seu selante 

PVC. O objetivo é expandir o projeto para as demais 

fábricas do BMW Group no mundo. 
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GESTÃO DE RESÍDUOS É 
RESPONSABILIDADE DE TODOS

Projetado para ser sustentável e integrado ao 

meio ambiente, o Porto Itapoá segue a ten-

dência dos portos mais modernos do mun-

do, com mínima interferência no meio ambiente. A 

preocupação com a sustentabilidade está presente 

no seu tripé social, ambiental e econômico desde 

a concepção do empreendimento, e o projeto aqui 

apresentado vai ao encontro desse compromisso.

No Porto Itapoá são gerados efluentes de origem 

sanitária provenientes de sanitários, pias, copas e 

cozinha do refeitório. Até dezembro de 2020, o por-

to possuía em sua área operacional um sistema de 

tratamento biológico de efluentes sanitário de lodos 

ativados por batelada (SBS), instalado em 2017.

Modernizando o tratamento 
de efluentes

No biênio de 2020, o Porto Itapoá, entendendo 

a necessidade de buscar alternativas de captação 

e uso das águas, preocupado com as mudanças 

climáticas e observado as tendências de mercado, 

resolveu iniciar o projeto de gestão hídrica.

O primeiro projeto de inovação foi na estação de 

tratamento de efluentes (ETE) já em uso. O objetivo 

era iniciar um plano de gestão para as águas não 

potáveis, incrementando o desempenho da ETE, 

aumentando a segurança operacional, melhorando 

o tratamento, adequando-se a parâmetros interna-
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cionais de tratamento e pensando na possibilidade 

de instalação de módulo para o reúso de água não 

potável na lavação de maquinários, em descargas 

de banheiro em novos projetos de infraestrutura.

Assim, o sistema de tratamento anterior sofreu alte-

rações para o uso de reatores em série com sepa-

ração de sólidos por ultrafiltração por membranas 

(MBR), resultando na disposição de operações e 

processos. A tecnologia MBR tem como característi-

ca a utilização de membranas de ultrafiltração para 

a separação de sólidos do efluente tratado antes de 

seu lançamento no corpo receptor. A fase líquida 

tratada, com baixas concentrações de matéria orgâ-

nica, nutrientes e sólidos, é descartada no receptor 

final. A fase sólida é retornada para os reatores, com 

o descarte do excesso para a caixa de lodo para 

posterior retirada por caminhão.

Skid para o sistema de ultrafiltração

As membranas de ultrafiltração, associadas a bom-

bas, válvulas, instrumentos de medição de vazão 

e pressão e outros elementos necessários a seu 

funcionamento, foram montadas numa estrutura 

skid (base fabricada para comportar diversos equi-

pamentos). Devido à complexidade de operação, os 

comandos de aberturas de válvulas e acionamento 

de bombas foram automatizados, e seu aciona-

mento é realizado através de uma tela no painel 

de comando.

Os efluentes tratados são destinados para receptor 

final, com concentrações mínimas de espécies po-

luidoras. O uso de reatores com elevado tempo de 

residência, quimicamente aditivados, em conjunto 

com separação por ultrafiltração, garante descartes 

de alta qualidade. E a melhora é visível na saída 

do efluente.

A ETE hoje conta com processo de automatização 

e é operada por um colaborador do porto, con-

templando além do reúso de água não potável 

do processo de ultrafiltração da ETE também o 

reaproveitamento de água de chuva. Isso contri-

bui com a redução dos custos e do consumo de 

água potável.

A instalação das membranas de ultrafiltração eleva 

a gestão de efluentes do porto a outro patamar, 

em desempenho, tecnologia e inovação, compa-

rável com grandes empreendimentos nacionais e 

internacionais, sendo o Itapoá o primeiro porto a 

adotar esse tipo de tecnologia no Brasil. 

RESULTADOS

Orçamento do 
projeto:  
R$ 900 mil

97,5% de eficiência 
no tratamento 
de efluentes

Aumento da 
segurança 
operacional
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ROTEIRO DE ECOTURISMO

Camboriú é um refúgio de localização pri-

vilegiada na região turística Costa Verde & 

Mar, no litoral de Santa Catarina. Com uma 

extensa área de Mata Atlântica preservada, o turismo 

ecológico rural é um atrativo que encanta visitantes 

de todos os lugares do Brasil e da América Latina. 

Há diversas opções de atividades: rotas de aventura, 

cascatas, passeios ecológicos, gastronomia rural, 

roteiros religiosos e pesqueiros do tipo pesque e 

pague. Tudo é oferecido por uma população acolhe-

dora e hospitaleira, com a simplicidade e a tradição 

que uma cidade com mais de 130 anos de história 

ligada à natureza é capaz de oferecer. Águas limpas, 

céu azul e uma linda paisagem verde formam o 

horizonte de Camboriú. 

A localização e os encantos que fazem de Camboriú 

uma cidade singular, próxima ao litoral e com ares do 

campo, propicia um turismo aconchegante, povoado 

por belas pousadas, hotéis-fazenda, restaurantes e 

roteiros que atraem todos os tipos de turistas.

Novo projeto de turismo

Visando a potencializar um novo eixo econômico 

para o município, a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico de Camboriú, em parceria com a Em-
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presa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina (Epagri) e a Fundação Municipal do 

Meio Ambiente (Fucam), desenvolveu um roteiro 

de ecoturismo, que tem como objetivo atrair e rece-

ber visitantes em propriedades rurais de Camboriú, 

valorizando assim a agricultura familiar, preservando 

o meio ambiente e primando pela qualidade do que 

é produzido nesses lugares. A gastronomia, com 

pratos elaborados com ingredientes locais, também 

é um atrativo a mais para os visitantes.

O Roteiro de Ecoturismo tem como proposta va-

lorizar o modo de vida no campo através do turis-

mo ecológico. Seguindo essa proposta, as famílias 

abrem suas casas para receber hóspedes e dividir o 

convívio do seu dia a dia. O objetivo é compartilhar 

o saber fazer, histórias, cultura, paisagens e meio 

ambiente.

Consultoria e capacitação

O projeto teve início em 2019, por meio de contra-

tação de consultoria metodológica da Associação 

Acolhida na Colônia, que é uma instituição que 

atualmente desenvolve o trabalho de treinamentos 

e consultorias para empresários que desejam seguir 

os moldes propostos pela associação. Melhorias no 

atendimento, gastronomia e hospedagem constam 

entre as ações trabalhadas durante as visitas técni-

cas, o que acrescentou qualidade e profissionalismo 

ao projeto colocado em prática em Camboriú.

O projeto atualmente contempla dez famílias, e algu-

mas delas já estão atendendo e recebendo visitantes 

e turistas. Costa Rosa, Vivenda das Palmeiras, Sítio 

Brilho Verde, GlasHaus, Espaço Rural Clarear, Espaço 

Rural Panaceia e Meliponário da Colina são locais 

com quem já se pode fazer agendamentos. Eles 

oferecem opções como refúgio em meio à Mata 

Atlântica, chalés, gastronomia rural, café colonial, 

almoço, piquenique, trilhas, piscinas naturais, casca-

tas, nascentes da Bacia do Rio Camboriú, ateliê de 

arte, minimuseu, turismo pedagógico envolvendo a 

história e a cultura do apiecoturismo, tudo isso com 

convivência familiar e hospitalidade. 

RESULTADOS

10 famílias da zona 
rural envolvidas 
com o projeto

7 empreendimentos 
já estão capacitados 
e recebendo turistas
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AUTORIDADE AMBIENTAL
O Prêmio Raulino Reitz de Conservação da Natureza é uma homenagem a pessoas físicas e jurídicas 

que realizam projetos, pesquisas ou ações em benefício da preservação da natureza. O prêmio leva o 

nome do cientista Raulino Reitz como uma homenagem pelo seu trabalho dedicado ao levantamento 

da flora catarinense, pela criação do Herbário Barbosa Rodrigues, com um acervo contendo 95% da flora 

catarinense, e pelo seu papel fundamental na criação de unidades de conservação da natureza estaduais.

O homenageado desta edição é Arlindo Philippi Júnior. Graduado em Engenharia Civil pela UFSC, tornou-se 

especialista, mestre, doutor e livre-docente em saúde pública pela FSP-USP, onde é professor titular. Realizou 

cursos de aperfeiçoamento na área ambiental em instituições no Japão, no Reino Unido e nos Estados 

Unidos. Sua pesquisa de pós-doutorado foi realizada no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

O professor Arlindo é hoje uma das principais autoridades na discussão ambiental no país. Tendo como foco 

principal o sanitarismo e a relação entre saúde e meio ambiente, tornou-se uma das referências na questão 

da sustentabilidade urbana e na gestão ambiental empresarial. Por essas razões, o IMA resolveu homenagear 

esse catarinense, que é uma das maiores referências ambientais brasileiras. Além disso, o garoto Arlindo foi 

aluno de Raulino Reitz no seminário de Azambuja, em Brusque. Na década de 1980, como engenheiro da 

Cetesb/SP, por meio de convênio de cooperação entre esse órgão e a Fatma, teve papel fundamental no 

repasse de tecnologias e estruturação do sistema de licenciamento ambiental de Santa Catarina.

ENTREVISTA COM ARLINDO PHILIPPI JR.

 O catarinense 
Arlindo, uma das 
maiores referências 
ambientais brasileiras

Como fica o cenário ambiental após a COP26?

Os avanços acordados no evento ficaram aquém 

do esperado, considerando-se o que as evidências 

científicas apontam como necessário. Os países, 

especialmente os mais desenvolvidos, não de-

monstraram de modo inequívoco compromisso 

com políticas públicas e investimentos para fomen-

tar e ampliar o uso de energias renováveis, em 

substituição às energias altamente emissoras de 

carbono de suas matrizes energéticas. É necessário 

articular universidades com setores empresariais, 

governamentais e da sociedade civil de modo a 

acelerar processos de produção e aplicação de co-

nhecimento e inovação em prol dos diversos temas 

associados ao clima.

Qual o papel das empresas nesse cenário 

de sustentabilidade?

Pelo papel que as empresas desempenham no 

desenvolvimento de países e regiões, seu envolvi-

mento e seu compromisso com princípios e diretri-

zes de sustentabilidade são cruciais para a melhoria 

gradativa das condições de vida das comunidades 

e da sociedade. 

Quais as dificuldades e os desafios dos 

órgãos ambientais no Brasil?

Institucionalmente, as condições para o exercício 

das políticas ambientais nas três instâncias políti-

co-administrativas (União, estados e municípios) 

estão dadas, já que o Brasil conta, por meio da Lei n. 

6.938, com a Política Nacional de Meio Ambiente, 

que acaba de completar 40 anos.

A formação qualificada de talentos e recursos hu-

manos tem sido gradualmente suprida pelas uni-

versidades. Temos políticas públicas consolidadas 

oferecendo arcabouço estruturado para um proces-

so de desenvolvimento integrado. 

As principais dificuldades e os desafios estão associa-

dos à existência de lideranças políticas, empresariais 

e profissionais que estejam dispostas a investir capital 

político na adoção de planos, programas e projetos 

comprometidos com a melhoria das condições de 

vida da população brasileira. Em suma, vontade po-

lítica para transformar e liderar a transição de um 

estágio de carências para um estágio de realizações 

e resultados positivos para a sociedade. 
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