Perpetuando negócios,
amadurecendo relacionamentos.
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A Natureza oferece um
sem-número de possibilidades.
Quem sabe observá-la e tem
imaginação nunca cansará
de maravilhar-se diante dela.
Sempre descobrirá coisas novas
e surpreendentes. Aprenderá a
deleitar-se com ela”. *
JOSÉ LUTZENBERGER
| agrônomo e ecologista |

* Manual de ecologia: do jardim ao poder. Porto Alegre: L&PM Editores,1991
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]Reflexo
]
de eficiência socioambiental – Única empresa do mundo no
setor a atingir 99,7% de reciclagem de seus resíduos sólidos industriais
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Plantios
]
de eucalipto cultivados a partir de técnicas de manejo
sustentáveis – Conformidade com a legislação ambiental
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A

1

E M P R E S A

A Celulose
Riograndense
Q

uando a CMPC Celulose
Riograndense decidiu dar
início às suas operações no Rio
Grande do Sul, desenvolveu
não só um planejamento que
considerava as variáveis para tornar
o empreendimento competitivo
mas, também, que contemplava os
anseios das comunidades locais.
Por isso, firmou parcerias com o
poder público e com organizações
civis a fim de obter, além das
licenças formais e legais, uma
ampla licença social para operar,
tendo a transparência, no seu
sentido mais amplo, como palavra
de ordem.
A CMPC Celulose Riograndense
é uma subsidiária integral e tem
controle acionário exercido pelo
grupo chileno CMPC Compañia
Manufacturera de Papeles y
Cartones. Além da planta industrial
em Guaíba (RS), opera em mais
56 municípios gaúchos através de
uma base florestal com 324 mil
hectares, dos quais 155 mil hectares
são destinados à preservação. Os
plantios de eucalipto obedecem
a um zoneamento ambiental
específico, único no País. O Manejo
Florestal* e a Cadeia de Custódia**
para produção de celulose têm o
selo do Forest Stewardship Council®
(FSC®), que atesta a adoção de
práticas responsáveis e garante a
rastreabilidade de seus produtos.
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

Em 2015, a empresa investiu
R$ 5 bilhões na expansão da sua
planta fabril, aumentando em
quase quatro vezes a capacidade
produtiva da fábrica, que passou de
450 mil toneladas de celulose/ano
para 1,8 milhão de toneladas de
celulose/ano. O incremento tornou
a CMPC Celulose Riograndense
a maior fabricante gaúcha de
celulose branqueada de fibra
curta de eucalipto, com 90% da
produção destinada à exportação,
especialmente para a fabricação de
papéis de higiene pessoal (tissue)
de alto valor agregado.
Sempre atenta as mais
modernas tecnologias visando a
preservação ambiental, a empresa,
mesmo ampliando em quase
quatro vezes a sua produção final,
investiu na eficiência produtiva
e fez diminuir em 40% o seu
consumo total de água. Além
disso, 99,7% de todos os resíduos
sólidos industriais gerados durante
o processo fabril são tratados e
destinados para diferentes usos
na agricultura, seja como adubo
orgânico, seja como corretivo
de acidez de solos, entre outros.
Com a entrada em operação de
Guaíba 2, a unidade garantiu sua
autossuficiência energética, além
de ter passado a disponibilizar um
excedente de 30 MWh ao Sistema
Interligado Nacional (SIN).
SUSTENTABILIDADE 2015 . 2016
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E M P R E S A

Além de gerar 3,3 mil empregos
diretos e outros cerca de 25
mil indiretos, a CMPC Celulose
Riograndense desenvolveu,
recentemente, programas de
treinamento e de capacitação de
mão de obra para a qualificação
de mais de 10 mil trabalhadores.
Inovou na logística de transporte
com significativas melhorias em
vias urbanas municipais e rodovias
federais, e otimizou o modal
hidroviário através da Lagoa dos
Patos para o transporte de madeira.
A relação da indústria com as
comunidades é enriquecida com o
fomento à cultura, à educação, aos
cuidados ambientais e à geração de
renda. Programas sociais, como a
produção de mel obtida junto aos
plantios de eucalipto, a distribuição
de material escolar para estudantes
de escolas públicas e o projeto
Fábrica de Gaiteiros, que promove
a inclusão musical de crianças e
jovens, integram e promovem
talentos da terra.
A Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) Barba
Negra é outra grande conquista
dos gaúchos: foi a primeira unidade
instituída por uma empresa dentro
da legislação estadual e é a maior
até o momento. Trata-se de uma
área de 2,4 mil hectares com bioma
original preservado, às margens do
Guaíba.
São iniciativas que demandam
investimento, planejamento,
pesquisa e muito empenho, mas
que revertem em um dos maiores
valores da Celulose Riograndense:
a licença social para operar,
garantindo a sustentabilidade do
seu negócio.
* Código de Referência FSC-C109350
** Código de Referência FSC-C1031613
|

8 | SUSTENTABILIDADE 2015 . 2016

A CMPC

F

undada em 1920, no Chile, a Compañia Manufacturera de
Papeles y Cartones é considerada pioneira na fabricação
de celulose e papel, e uma das líderes latino-americanas na
produção e comercialização de produtos florestais, celulose,
papéis e tissue. Com ações negociadas na bolsa de valores de
Santiago, a empresa comercializa e exporta seus produtos para
mais de 45 países. Conta com cerca de 18 mil colaboradores
diretos nos oito países onde atua industrialmente (Argentina,
Chile, Brasil, Uruguai, Colômbia, Equador, México e Peru), sendo
a Celulose Riograndense seu maior investimento no Exterior.

Reconhecimento
Além das certificações
nacionais e internacionais
que garantem a qualidade
do produto e as boas
práticas ambientais e sociais
da empresa, a Celulose
Riograndense é agraciada com
premiações que reconhecem
seu bom desempenho sob
diversos aspectos.

PREMIAÇÕES
2015
43º Prêmio Exportação
ADVB: destaque do setor
Madeira/Derivados
Prêmio Marcas de Quem
Decide - Jornal do Comércio
e Qualidata: 3ª Marca Mais
Lembrada na categoria
“Preservação do Meio
Ambiente”
Prêmio Mérito Florestal
Ageflor: recebido durante a
V Feira da Florestal, em Nova
Prata/RS
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

2016
PMI : o projeto de expansão
da Celulose Riograndense foi
reconhecido internacionalmente
como “Projeto do Ano”, no setor
de celulose e papel, pelo Instituto
de Gerenciamento de Projetos
(Project Management Institute
- PMI). A concessão do prêmio
teve, como premissa, destacar
projetos com o potencial de
mudar o mundo e de resolver
grandes problemas da sociedade,
gerando benefícios que vão
durar por gerações. A Celulose
Riograndense foi reconhecida
por executar um projeto que
permitiu à fábrica quadruplicar
sua produção, reduzindo
drasticamente o seu impacto
ambiental
44º Prêmio Exportação
ADVB: prêmio Trajetória
Exportador Master, Distinção
Especial Diamante, concedida
às empresas premiadas em pelo
menos 10 edições

]Reconhecimento
]
internacional – Linha 2 foi agraciada pelo
PMI como “O Projeto do Ano” do setor de celulose e papel
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Gerenciamento
]
de recursos hídricos – Redução de 40% na
utilização de água, mesmo com aumento na escala produtiva
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]Novo
]
modelo para o mundo empresarial – Mudança de paradigmas
de relacionamento entre empresa, sociedade e meio ambiente
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O
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2

Apresentação de
ações e resultados
C

om o início da operação da
nova planta da CMPC Celulose
Riograndense, em 3 de maio de
2015, uma nova história começou
a ser traçada para os gaúchos,
especialmente para aqueles que
vivem nos 57 municípios onde a
empresa mantém suas operações.
Após um período de adaptação
às mudanças ocorridas a partir do
projeto Guaíba 2, que aumentou
em quatro vezes a capacidade
produtiva da unidade sediada na
cidade de Guaíba, esta publicação
enfatiza o processo de integração
das operações à nova condição da
unidade.
Portanto, este Relatório de
Sustentabilidade tem o objetivo
de apresentar o desempenho das
atividades industriais e florestais,
observando o corte temporal
que vai de 1º de janeiro de 2015
até 31 de dezembro de 2016,
fechando dois anos de análise
de resultados e de impactos
referentes à atuação da empresa.
Aqui, são apresentados os
principais resultados econômicos,
financeiros, na governança,
no relacionamento com a
comunidade e no exercício de sua
responsabilidade socioambiental.
A publicação é orientada pela
metodologia da Global Reporting
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

Initiative (GRI), em sua versão G4.
A escolha desta metodologia
reforça o compromisso da
empresa com a prestação de
contas transparente a todos os
públicos direta e indiretamente
interessados, de forma a
proporcionar a todos o amplo
acesso às informações.
Com objetividade, são
abordados os aspectos mais
relevantes do negócio sob a
ótica da empresa e da sociedade,
definidos a partir de um teste
de materialidade. Os temas
abordados foram escolhidos
com base em resultados de
consultas a públicos internos e
externos, realizadas em 2015 e
validados por consultoria externa
especializada em comunicação
e sustentabilidade, por meio de
entrevistas com os gestores da
CMPC Celulose Riograndense.
Todos os dados e informações
apresentados neste Relatório
foram validados internamente
com os gestores das áreas
responsáveis.
Além de sua versão impressa, o
relatório também estará disponível
em versão on-line, no site da
Celulose Riograndense: (http://
www.celuloseriograndense.
com.br).
SUSTENTABILIDADE 2015 . 2016 | 13 |
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Teste de Materialidade
O

i

s temas e aspectos materiais deste relatório foram
escolhidos a partir do teste de materialidade
realizado em 2015, resultando em uma matriz de
materialidade que identificou os temas de relevância
para a empresa e para a sociedade, considerando os
aspectos do negócio e a visão das partes interessadas
com as quais a empresa se relaciona. O teste de
materialidade seguiu as diretrizes da GRI-G4 a partir da
realização de consultas a representantes da empresa
e da sociedade. A metodologia aplicada resultou
na associação entre os temas, aspectos materiais e
stakeholders impactados pelas atividades da empresa,
que apresentamos abaixo:

UMA MATRIZ de
materialidade
identificou os temas de
relevância para a empresa
e para a sociedade.
Foram considerados os
aspectos do negócio
e a visão das partes
interessadas

Pesquisa com partes interessadas
100%
9

13

17
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PARTES INTERESSADAS EXTERNAS
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75%

15

4

50%

25%
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25%

50%

PARTES INTERESSADAS INTERNAS
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75%

100%

Aspectos, temas materiais e stakeholders
TEMAS

Aspectos materiais GRI

Tema é
material
dentro da
organização?

Para quem o tema é material
fora da organização?

NA

NEGÓCIO

1

Inovação (aumento de produtividade, biotecnologia)

Não

2

Gestão financeira (desempenho econômico)

Não

NA

3

Governança (gestão de riscos, combate à corrupção,
conflitos de interesse)

Desempenho econômico

Sim

Clientes, fornecedores,
sindicatos, poder público,
terceiro setor

4

Expansão de Negócio

Desempenho econômico; Impactos
econômicos indiretos; Práticas de
compras; Investimentos em
transportes

Sim

Clientes, fornecedores,
sindicatos, poder público,
terceiro setor, vizinhos,
comunidades locais

5

Ambiente regulatório e práticas de mercado (licenças
legais, aquisição de terras, certificações comerciais)

Conformidade

Sim

Fornecedores, sindicatos, poder
público, terceiro setor, vizinhos

AMBIENTAIS

6

Emissões (conformidade e desempenho, mecanismos
de queixas e reclamações relacionadas a impactos
ambientais)

Emissões

Não

Poder público, terceiro setor,
vizinhos

7

Uso de recursos hídricos (conformidade e
desempenho, mecanismos de queixas e reclamações
relacionadas a impactos ambientais)

Água; Avaliação ambiental de
fornecedores

Não

Clientes, fornecedores, poder
público, terceiro setor, vizinhos,
comunidades locais

8

Gerenciamento de resíduos (conformidade e
desempenho)

Efluentes e resíduos

Não

Poder público, terceiro setor,
vizinhos

9

Eficiência energética (desempenho)

Energia

Não

Terceiro setor, poder público

10

Uso do solo, manejo florestal, paisagem e
biodiversidade (conformidade e desempenho)

Conformidade; Biodiversidade;
Avaliação ambiental de fornecedores;
Mecanismos de queixas relacionados a
impactos ambientais

Sim

Clientes, terceiro setor, poder
público, vizinhos, comunidades
locais

Não

Sindicatos, poder público

PESSOAS (PÚBLICO INTERNO)

11

Práticas trabalhistas (conformidade, remuneração
entre homens e mulheres, mecanismos de queixas e
reclamações sobre práticas trabalhistas, investimentos)

12

Saúde e segurança ocupacional (conformidade,
desempenho e investimentos)

Saúde e segurança do trabalho

Sim

Clientes, sindicatos, poder
público, terceiro setor

13

Direitos humanos (trabalho infantil, trabalho forçado
ou análogo ao escravo, mecanismos de queixas
e reclamações sobre direitos humanos e direitos
indígenas)

Investimentos

Não

Clientes, sindicatos, poder
público, terceiro setor

Treinamento e educação;
Diversidade e igualdade de
oportunidades

Sim

Sindicatos

Capital humano (treinamento e educação, diversidade

14 e igualdade de oportunidades, investimentos, retenção
de pessoas, desempenho)

PESSOAS (PÚBLICO EXTERNO)
comunicação proativa e reativa, eventos)

Comunidades locais;
Mecanismos de queixas e reclamações
relacionadas a impactos na sociedade

Sim

Vizinhos, comunidades locais

16

Desenvolvimento local e impacto em comunidades
(impactos de transporte, colheita, acesso a áreas
da empresa (ex. APPs), odor, ruído, mecanismos de
queixas e reclamações sobre impactos na sociedade,
geração de renda, cultura, educação, doações e
projetos, empregabilidade, inflação local, segurança)

Comunidades locais; Mecanismos de
queixas e reclamações relacionadas
a impactos na sociedade; Impactos
econômicos indiretos;
Transportes

Sim

Vizinhos, comunidades locais,
fornecedores

17

Uso e ocupação do solo (acesso a áreas da empresa,
APPs e áreas de interesse social, conformidade,
política de ocupação do solo)

Comunidades locais;
Mecanismos de queixas e reclamações
relacionadas a impactos na sociedade

Não

Vizinhos, comunidades locais

Sim

Fornecedores, vizinhos,
comunidades locais, poder
público

15 Relacionamento com comunidades (canais de diálogo,

PESSOAS, MEIO AMBIENTE E NEGÓCIO

18

Gestão de fornecedores (avaliação de fornecedores
em direitos humanos, práticas trabalhistas, impactos
ambientais, mecanismos de queixas em direitos
humanos, prática de compras locais, oportunidades

Práticas de compras; Avaliação
ambiental de fornecedores; Avaliação
de fornecedores em práticas
trabalhistas e impactos na sociedade;
Mecanismos de queixas em relação
a impactos ambientais e impactos na
sociedade

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Alta
]
tecnologia e inovação – Incremento numa nova linha de produção tornou a CMPC Celulose
Riograndense a maior fabricante gaúcha de celulose branqueada a partir da fibra curta de eucalipto
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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P A L A V R A

D O

P R E S I D E N T E

ESFORÇO PARA GARANTIR
UMA AMPLA E DINÂMICA
LICENÇA SOCIAL ORIENTADA
PARA A CONSTRUÇÃO
DE UM MUNDO MELHOR
PARA TODOS

~

Quando demos a partida na nossa nova
linha de produção, em 2015, sabíamos
que os desafios não cessariam com
o início da operação, pois tínhamos
planejado todas as etapas da implantação do
projeto e a sua posterior operação.
Foram vários anos desenvolvendo o plano
que ampliaria a produção fabril de
450 mil toneladas para 1,8 milhão de
toneladas/ano, período em que fizemos um
extremo planejamento de análise de riscos de
todos os fatores e desdobramentos da nova
operação sob as perspectivas econômicas,
sociais, políticas e ambientais.
Como resultado, conseguimos fomentar
a cadeia econômica decorrente do nosso
negócio de forma sustentável, com
contratação de fornecedores locais, geração
de empregos priorizando moradores dos
municípios onde operamos, ampliação da
renda das comunidades, investimentos
pesados em qualificação da mão de obra e
em infraestrutura urbana, e atentamos para
os aspectos sociais e ambientais de forma
rigorosa. Foi um período de aprendizado
intenso, em que alcançamos a capacidade de

|

18 | SUSTENTABILIDADE 2015 . 2016

produção.
Passado este primeiro momento,
chegamos ao segundo ano de operação da
nova fábrica mantendo o engajamento e o
diálogo com todos os atores envolvidos no
processo visando à nossa cadeia produtiva
e ganhos com a nova operação. Por isso,
intensificamos e estreitamos a comunicação
com as partes interessadas, por meio de
diversos canais de interação: ouvidoria 24
horas, conselho consultivo com representação
de diversos segmentos, boletins e informativos
comunitários, notas e entrevistas para a
imprensa, participação em redes sociais, visitas
periódicas a escolas, prefeituras e câmaras
municipais, e a permanente disponibilidade
para atender a qualquer pessoa que solicite
informação ou esclarecimento. Procuramos
manter o objetivo de que a maioria dos
nossos colaboradores sejam moradores das
regiões onde atuamos, o que facilita a troca de
informações e a interação social entre empresa
e comunidades. Procuramos olhar para todo o
conjunto de vizinhos, para a comunidade, para
o município, e gerenciar as alterações na rotina
que a nossa chegada possa ter causado.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

~

NOSSO GRANDE
DESAFIO DINÂMICO
É MOVIMENTAR A
EMPRESA DE FORMA
ARTICULADA,
SUPERANDO
OBSTÁCULOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS,
POLÍTICOS E AMBIENTAIS
QUE PORVENTURA
SURJAM.

WALTER LÍDIO NUNES
Presidente
Nosso grande desafio dinâmico é
movimentar a empresa de forma articulada,
superando obstáculos econômicos, sociais,
políticos e ambientais que porventura surjam.
Isso tudo se faz ao mesmo tempo e de forma
holística, pois cada um destes fatores está
interligado ao outro. Por isso, ao longo dos
anos de 2015 e 2016, acumulamos um maior
aprendizado e aperfeiçoamento. Ajustes são
inerentes ao processo e fundamentais para
aprimorar o desempenho de qualquer indústria.
Foi o que aconteceu, por exemplo, em julho
deste ano, quando executamos inspeções
adicionais em vários pontos da caldeira de
recuperação da Linha 2 e decidimos efetuar um
plano de troca de partes de tubos da mesma
a fim de retomar a sua capacidade nominal ou
até superá-la. Mais uma vez, desenvolvemos
um amplo plano de ação que implicou em
estender a parada até novembro de 2017, a fim
de executar os ajustes necessários segundo o
planejamento vigoroso e atento aos detalhes
que foi traçado.
O projeto e seu conceito nos trouxeram
resultados práticos, tais como: reduzimos
em 40% o consumo de água, mesmo

quadruplicando a nossa produção; somos
autossuficientes em energia e ainda fornecemos
o excedente para o sistema público; somos
a única empresa de celulose no mundo que
recicla 99,7% de seus resíduos; sequestramos
8,8 vezes mais carbono da atmosfera do que
emitimos; investimos e aprimoramos nossos
sistemas de contenção de poeira, de controle
de odores e de ruídos com as tecnologias mais
modernas do mundo; retomamos o uso da
hidrovia no Rio Grande do Sul para o transporte
de madeira e celulose, entre tantas outras
iniciativas.
Procuramos empreender nosso negócio
pautado por condições socioambientais
virtuosas e fazemos questão de apresentá-las
à sociedade de forma transparente e confiável.
É assim que buscamos ter uma ampla licença
social, cujas exigências são dinâmicas e
crescentes, oriundas de uma interação proativa
para a qual transparência é a palavra de ordem.
Todas as ações e resultados contidos neste
relatório compõem um balanço do permanente
esforço da Celulose Riograndense em garantir
a almejada licença social orientada para a
construção de um mundo melhor para todos.”

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Sistema
]
clonal de mudas – Qualificação na
característica genética para o produto final
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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G O V E R N A N Ç A

Autonomia
com olhar no
contexto
A

CMPC Celulose Riograndense tem controle
acionário exercido pela Compañia
Manufacturera de Papeles y Cartones, que reúne
25 fábricas de celulose e papel em sete países da
América do Sul: Chile, Uruguai, Peru, Colômbia,
México, Argentina e Brasil.
A presidência da CMPC Celulose Riograndense
se reporta ao Conselho de Administração do
grupo controlador e nele está indiretamente
representada.
A empresa brasileira atua de forma autônoma,
mas em sinergia com a matriz chilena, que se
vale do know-how e do olhar da companhia
gaúcha sobre o contexto socioeconômico,
político e ambiental do Brasil para adequar
as ações às necessidades do negócio. Desta
forma, as especificidades do contexto brasileiro
são devidamente conhecidas, avaliadas e
administradas pelo corpo diretivo da CMPC.

A empresa brasileira atua de
forma autônoma, mas em sinergia
com a matriz chilena, que se
vale do KNOW-HOW e do OLHAR
DA COMPANHIA GAÚCHA sobre o
contexto socioeconômico, político
e ambiental do Brasil

|
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GESTÃO
A alta gestão
da CMPC Celulose
Riograndense é
composta pela
presidência e seis
diretorias que lideram
as áreas estratégicas
da empresa.

GUSTAVO
VERA G.

WALTER LÍDIO
NUNES

ELOIR AMBOS
DA SILVA

FRANCISCO
BUENO

SÉRGIO
NICOLAU KILPP

FERNANDO
HASENBERG

RODRIGO
ALARCON P.

DIRETORIA
Diretor-Presidente: Walter Lídio Nunes
Diretora de RH: Eloir Ambos da Silva
Diretor de Comunicação e Relações Institucionais: Francisco Bueno
Diretor Industrial: Gustavo Vera G.
Diretor de Comercialização: Sérgio Kilpp
Diretor Administrativo e Financeiro: Fernando Hasenberg
Diretor Florestal: Rodrigo Alarcon P.

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Presidente: Luis Felipe Gazitúa A.
Conselheiros: Vivianne Blanlot S., Rafael Fernández M., Jorge
Larraín M., Jorge Matte C., Bernardo Matte L., Jorge Marín C.,
Ramiro Mendoza Z., Pablo Turner G.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

SUSTENTABILIDADE 2015 . 2016 | 23 |

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

A

G O V E R N A N Ç A

GESTÃO
CORPORATIVA
As empresas do Grupo CMPC
são regidas pela lei chilena 18.046
sobre Sociedades Anônimas e seu
Regulamento, e pelas normas da
Superintendencia de Valores y
Seguros do país.
A empresa é gerida por um
Conselho de Administração
composto por nove membros,
que são eleitos em Assembleia
Geral e permanecem
três anos no cargo.
O Conselho de Administração
se reúne mensalmente
para avaliar e decidir o
desenvolvimento da empresa em
assuntos econômicos, sociais e
ambientais.
Os acionistas podem
apresentar os seus pontos de
vista sobre o progresso da
sociedade em reuniões ordinárias
e extraordinárias legalmente
citadas.
Todas as decisões tomadas
pelo Conselho que afetem
os interesses corporativos ou
qualquer fato relevante são
comunicados às autoridades
regulatórias, às bolsas de valores
e ao público em geral.
As demonstrações
financeiras da CMPC são revisadas
e auditadas por profissionais
independentes indicados pelo
Conselho de Administração
e divulgadas à autoridade de
supervisão e ao público
em geral.
A CMPC está sujeita
à supervisão de diversas
autoridades e órgãos reguladores
nos diversos países onde atua.
|
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MISSÃO
Ofertar produtos obtidos de
forma sustentável a partir de
florestas plantadas, gerando
benefícios econômicos, sociais e
ambientais, contribuindo desta
forma para o bem-estar e a
qualidade de vida das pessoas.

VISÃO
Ser reconhecida como
produtora mundial de celulose
e papel, pela excelência na
operação de seus processos
e pelo respeito às suas partes
interessadas.

PRINCÍPIOS E
VALORES
Respeito pelas pessoas.
Cumprimento rigoroso das
normas legais.
Cuidado com o meio
ambiente.
Consideração pelas
necessidades da vizinhança.
Lealdade ao competir.

As especificidades
do contexto
brasileiro são
devidamente
CONHECIDAS,
AVALIADAS e
ADMINISTRADAS
pelo corpo diretivo
da CMPC
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

PRINCÍPIOS
BÁSICOS
Transparência
Faz parte da filosofia e permeia
todas as ações da empresa. Mais
do que informar aos públicos de
interesse sobre assuntos relevantes,
a Celulose Riograndense está
sempre empenhada em estreitar
o relacionamento com os atores
envolvidos no negócio, buscando
uma relação de confiança e o
compartilhamento de valor.

Equidade
É o parâmetro para todas as
relações que envolvem a empresa,
que repudia qualquer tipo de
atitude ou política discriminatória,
sob qualquer pretexto.

Prestação de
contas
Cabe aos agentes de governança
manter as partes interessadas
informadas sobre suas atividades,
e assumir integralmente as
consequências de seus atos ou
omissões.

Responsabilidade
Corporativa
Os agentes de governança
devem zelar pela sustentabilidade
da organização, com vistas a
sua longevidade, e incorporar
considerações de ordem social
e ambiental na definição dos
negócios e das operações.

CÓDIGO DE
CONDUTA

O

Código de Conduta da
CMPC Celulose
Riograndense estabelece os
padrões éticos e a postura que
a companhia espera de seus
empregados e terceirizados.
Criado em 2004, foi incorporado
à cultura do Grupo CMPC e é
objeto de revisões sistemáticas. O
texto norteia a ética nas relações
pessoais e profissionais, dentro
e fora da empresa. Para analisar,
discutir e indicar as medidas que
devem ser tomadas em eventuais
transgressões ao Código, um
Comitê é formado por membros
de áreas específicas e acionado
sempre que necessário.

PORTAS
ABERTAS

A

cultura empresarial da
Celulose Riograndense
valoriza a política de portas
abertas, tanto nas relações
de trabalho, entre colegas de
áreas diferentes ou de níveis
hierárquicos distintos, quanto
nas relações com o público
externo e os fornecedores.
A empresa incentiva os
colaboradores a apresentarem
sugestões, a relatarem problemas
relacionados ao trabalho e
a denunciarem eventuais
irregularidades por meio dos
canais disponíveis. Do mesmo
modo, são disponibilizados
canais de comunicação com o
público externo que funcionam
24 horas por dia.

GESTÃO DE RISCOS

A

Celulose Riograndense tem o olhar atento
para a gestão de riscos, pois entende que ela
possibilita a otimização e o equilíbrio do tempo
e dos recursos disponíveis. Através da análise
de riscos, a organização tem condições de se
dedicar com maior empenho às áreas em que os
riscos e as suas consequências são mais altos e
de ser menos exigente em áreas em que os riscos
e as suas consequências são mais baixos. Sendo
assim, a empresa mapeia, analisa e recomenda
as providências adequadas aos riscos mais
significativos, desde problemas operacionais
até situações que possam afetar diretamente as
finanças e a reputação da organização.
A organização adota tecnologias e medidas para
mitigar os riscos a partir da análise da engenharia
e da implantação dos processos industriais.
Uma série de controles internos é acionada para
mitigar riscos, incluindo treinamentos, checklists,
inspeções de parâmetros, políticas específicas
para cada área, entre outros. Através das matrizes
de riscos, é possível identificar qualquer evento
interno ou externo que possa afetar a capacidade
de seu sistema de gestão de entregar os resultados
pretendidos. São 10 classes de riscos, cada uma com
critérios que possibilitam estabelecer o grau do
possível impacto. Cada gestor é responsável pela
matriz de riscos da sua área e conta com o auxílio da
controladoria para gerenciá-la, fazendo a constante
análise, controle, monitoramento e reporte dos
riscos identificados. A controladoria também apoia
o Comitê de Risco e Compliance, que acompanha
os riscos estratégicos. O Comitê é formado por
membros da alta diretoria e gerências, que se
reúnem a cada dois meses para discutir os temas
mais sensíveis à empresa. O Comitê também é
responsável por envolver os setores da organização
nos processos de controle e de auditoria interna,
promovendo uma cultura de prevenção nas
atividades e nas condutas que possam ocasionar
prejuízos financeiros e de imagem à companhia.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]
– Grande parte da produção de
Guaíba tem ênfase no mercado asiático
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O S

F O R N E C E D O R E S

5

Confiança para
garantir segurança
A CMPC é
rigorosa na
exigência do
atendimento a
determinados
critérios,
sempre
primando pela
qualidade

A

s relações estabelecidas entre
a Celulose Riograndense e
seus fornecedores de insumos e de
serviços são de confiança mútua,
consolidadas no longo prazo, o
que garante segurança a toda
cadeia produtiva.
Para dar início a este vínculo
e efetivar a contratação de
uma empresa terceira, a CMPC
é rigorosa na exigência do
atendimento a determinados
critérios, sempre primando pela
qualidade dos serviços prestados
e pelo estrito cumprimento da
legislação específica para cada
atividade. A organização entende
que é primordial fortalecer
os valores éticos mantendo o
compromisso no cumprimento
dos procedimentos internos e
construindo, em suas relações,
novas cláusulas contratuais como,
por exemplo, anticorrupção,
gerenciamento de riscos,
garantias, entre outras.
Para consolidar uma
contratação de terceirizada,
primeiramente a indústria avalia
tecnicamente a qualificação das
empresas candidatas, verifica
as questões legais e faz uma
minuciosa análise de riscos
financeiros e classificação dos
possíveis fornecedores. Somente
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

as empresas que se enquadram
nos padrões da companhia
são consideradas aptas para
prestar serviços. Além dos
critérios preestabelecidos pela
organização, uma detalhada
análise competitiva de custos
é considerada na hora da
contratação.
Uma vez prestando serviços,
os fornecedores passam por
avaliações anuais de performance.
Os que não atingem pontuação
necessária para continuar
prestando serviços sem
restrição devem passar por uma
reformulação e desenvolver um
plano de ação para melhorar
o desempenho. Além disso, a
empresa mantém aberto um canal
exclusivo para reclamações no
site, onde qualquer pessoa que
se sinta incomodada por alguma
de suas operações ou de seus
fornecedores pode registrar a
queixa e, em curto prazo, receberá
uma resposta para a solução do
problema.
Com o intuito de melhor
administrar sua carteira de
fornecedores, a CMPC os divide em
quatro categorias, basicamente:
serviços florestais; serviços
industriais; insumos/combustíveis
e materiais/equipamentos.
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F O R N E C E D O R E S

QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A

empresa classifica
como fornecedores
críticos aqueles que podem
impactar as atividades
operacionais, causar danos
ao meio ambiente, colocar
em risco as pessoas ou
causar algum impacto
social e econômico para a
indústria e a comunidade.
É o caso, por exemplo, da
empresa fornecedora de
hidróxido de sódio, um
insumo indispensável para
a operação fabril e sem o
qual a fábrica pode parar de
operar. Ou então o terceiro
responsável pelo transporte
de madeira, matéria-prima
também indispensável para
o funcionamento da fábrica.
A atividade deste fornecedor

|
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tem risco de impactar a rotina
das comunidades por onde os
caminhões circulam.
Por isso, a Celulose
Riograndense faz o
monitoramento de
fornecedores críticos em
várias etapas, dentre as quais
a avaliação mensal, que
considera onde são verificados,
nas frentes de trabalho,
todos os pontos pertinentes
à segurança, à limpeza, à
organização e à capacitação
dos funcionários. Também
mensalmente, os fornecedores
são orientados a postar, em
um portal-web, todas as guias
de recolhimento dos tributos
e encargos relativos aos seus
funcionários. Anualmente,
é feita uma auditoria

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

trabalhista para que se valide
o cumprimento de todas as
normativas legais. Todas estas
etapas são consolidadas em
um processo de avaliação
que dura 12 meses. Em 2015 e
2016, 121 fornecedores críticos
foram avaliados.
Como resultado deste
acompanhamento rígido e
contínuo, dificilmente uma
empresa com contrato vigente
com a Celulose Riograndense é
reprovada, pois as duas partes
constroem conjuntamente
um plano de ação que
oportuniza a melhoria dos
serviços prestados pelo
fornecedor. As reprovações
se dão, geralmente, somente
no momento de novas
contratações e licitações.

FORNECEDORES
LOCAIS

É

cultura da companhia
priorizar a contratação de
fornecedores locais e estimular
o aprimoramento constante
de seus produtos e serviços
a fim de que os mesmos
garantam competitividade no
mercado. Em 2015, 53% das
aquisições feitas pela Celulose
Riograndense contaram com
fornecedores gaúchos. Em
2016, este percentual saltou
para 67%, o que representa um
incremento de 14%.

FORNECEDORES
X
RISCOS
AMBIENTAIS

FORNECEDORES X SEGURANÇA

A

s empresas contratadas
são avaliadas através de
inspeções do tipo “blitz”, que
consistem em um processo de
autoavaliação de requisitos de
segurança definidos pela CMPC
para os prestadores de serviços.
Semanalmente, elas se reportam
à Celulose Riograndense para
apontar seus desvios e planos
de ação relativos aos requisitos
de segurança. Mensalmente,
a CMPC, por meio do gestor
do contrato e do responsável
da empresa, realiza inspeção,
identificando desvios e alinhando
a prestadora às premissas de
Segurança da CMPC. Disto,
resulta um plano de ações que

é executado pelos terceiros
e acompanhado pela CMPC.
Este programa teve início em
2016 e propiciou resultados
significativos na redução dos
acidentes com prestadores de
serviço, bem como o aumento
do nível de conscientização
e das condições de trabalho
nas empresas. A avaliação do
atendimento aos requisitos
de segurança é realizada por
meio da análise documental da
empresa no início do contrato
de prestação de serviços
e, anualmente, através de
auditorias formais, podendo,
a qualquer tempo, ocorrerem
auditorias pontuais.

A

Celulose Riograndense avalia
seus aspectos ambientais
de modo a identificar quais são
os riscos de impactos e, a partir
disto, definir medidas de controle
para suas atividades e processos,
a fim de evitá-los. Todas as
empresas contratadas que atuam
em aspectos que produzam ou
apresentem riscos de produzir
impactos significativos são
conscientizadas e comunicadas
para atender aos procedimentos
e controles ambientais da
indústria. Estas mesmas empresas
contratadas têm sua performance
e aderência aos requisitos
ambientais da CMPC avaliadas
anualmente.
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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FORNECEDORES FLORESTAIS

N

a Celulose Riograndense,
todas as operações florestais
são executadas por empresas de
terceiros que tenham assegurado
conhecimento e experiência
no seu ramo de atuação. As
atividades incluem produção de
mudas, operações de silvicultura,
de colheita e de transporte de
madeira, bem como operações de
apoio, como inventários florestais,
cartografia, pesquisas, entre
outras. Nos anos de 2015 e 2016,
a companhia manteve estável
o número de 20 contratos com
prestadores de serviços na área
florestal, todos sediados no Rio
Grande do Sul.
Normalmente, a CMPC não
compra madeira de mercado,
exceto daqueles produtores que
têm algum tipo de convênio
com a empresa, seja por meio de
parceria, de arrendamento ou de
fomento.
Já antevendo o aumento
da demanda por madeira por
conta da expansão da indústria,

O produtor rural
recebe insumos para o
plantio, orientação
técnica, licenciamento
ambiental e acesso a
financiamentos

a Celulose Riograndense formou
sua base florestal nos anos
anteriores à ampliação de sua
planta industrial. A empresa
buscou, e ainda busca, manter a
participação dos seus terceiros
próxima dos níveis existentes,
procurando sempre a renovação
dos contratos ou a contratação de
áreas novas caso algum produtor
resolva mudar de atividade.
No modelo de fomento
florestal, a empresa fornece
ao produtor rural os insumos

necessários ao plantio, orientação
técnica, licenciamento ambiental
e acesso a financiamentos. A
responsabilidade pela execução
do plantio é do produtor, mas
a empresa se compromete a
comprar a madeira, desde que
sejam obedecidos os regramentos
e as leis para a atividade.
Este modelo, apesar de bons
resultados, exige um alto custo de
gestão, em função do tamanho
e da quantidade dos projetos
(pequenos e numerosos), dos
envolvimentos burocráticos
decorrentes de licenciamentos
ambientais, de requisições de
financiamentos e dos riscos
relativos à inadimplência de
alguns fornecedores junto aos
financiamentos contratados, pois
a Celulose Riograndense se coloca
como fiadora do fornecedor. Por
isso, apesar de a empresa ainda
manter alguns contratos vigentes,
este programa está sendo
descontinuado.
Na parceria florestal, o

]Celulose
]
Riograndense formou sua base florestal no RS antevendo a
demanda de madeira por conta da expansão do seu complexo industrial
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proprietário rural disponibiliza
a sua terra e a empresa se
responsabiliza pela implantação
do projeto, desde o plantio até
a colheita. A produção total
é repartida entre o produtor
rural e a organização, que tem
a preferência de compra da
madeira do parceiro. A parceria
permite um controle mais efetivo
sobre o processo de produção
e a rastreabilidade da madeira,
sendo, inclusive, certificada como
madeira própria da Celulose
Riograndense. Nos últimos anos,
a empresa optou por concentrar
seus convênios com terceiros
por meio de parcerias, tratadas
como áreas próprias da empresa
que devem atender a todos os
requisitos ambientais de saúde
e segurança, fazendo parte do
escopo normal de auditorias,
tanto internas como externas, e
sob os mesmos certificados de
manejo (FSC/Cerflor).
No arrendamento, a empresa
“aluga” a terra do produtor,

A Celulose
Riograndense é
responsável por
todo o processo
de produção de
madeira, do plantio
à colheita

pagando pelo seu uso por tempo
determinado em contrato.
A Celulose Riograndense é
responsável por todo o processo
de produção de madeira, do
plantio à colheita, e o produtor
não tem participação na
comercialização desse insumo.
Seu faturamento está vinculado
ao aluguel de suas terras. No
último período, no entanto, a
CMPC não firmou novos contratos
de arrendamento em função da
legislação brasileira, que restringe

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

esta modalidade para empresas
com capital estrangeiro.
Em 2015, a empresa celebrou
267 contratos de plantio com
terceiros — o que envolve
fomento, arrendamentos e
parcerias. Destes, 127 contratos
foram celebrados no modelo
parceria (13.844 hectares
de plantio). No total, foram
plantados 23.387 hectares de
eucalipto, chegando a mais de
um milhão de metros cúbicos de
madeira (1.024.000 m3), o que
corresponde a 21% do total do
insumo produzido pela empresa.
Já em 2016, foram 271
contratos firmados com
produtores rurais, dos quais 136
em parceria com os produtores
(14.510 hectares). No total,
foram plantados 23.937 hectares
em terras de fornecedores,
resultando em 1.192.000
metros cúbicos de madeira
produzida – 20% da produção
total de eucalipto pela Celulose
Riograndense.
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O

C A P I T A L

H U M A N O

6

Incentivo
à melhoria
contínua
P

ara atingir seus objetivos,
a CMPC Celulose
Riograndense conta com
colaboradores próprios
e prestadores de serviço
permanentes que atuam na
indústria e na floresta.
A maioria deles reside em
áreas próximas aos locais
onde desenvolvem suas
atividades, atendendo a
política da empresa de

desenvolver profissionais nas
suas áreas de atuação. Esta
estratégia contribui para
que as pessoas permaneçam
por mais tempo na empresa,
potencializando a retenção
do conhecimento e o
incentivo à melhoria contínua.
Atualmente, o tempo
médio de permanência dos
colaboradores próprios na
companhia é de 14 anos.

COLABORADORES
2015
Funcionários próprios
771

2016
964

Terceiros na fábrica

1.507

1.192

Terceiros na florestal

2.498

2.980

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
Visando o desenvolvimento dos seus profissionais, a
empresa pratica um processo de avaliação de competências
que possui um ciclo anual. Essas competências são baseadas
na estratégia do negócio e com vistas ao fortalecimento das
potencialidades de cada indivíduo para o atingimento dos
resultados da companhia.
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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DESENVOLVIMENTO
Desde 2011, a
empresa vem
desenvolvendo
o TREINAMENTO
OPERACIONAL NA
ÁREA – seis meses
de preparação
on-the-job para os
profissionais que
atuam na operação
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A definição do plano
de desenvolvimento dos
colaboradores é feita com base
nas necessidades de capacitação
diagnosticadas para o cargo em
relação às necessidades atuais e
futuras.
As atividades que
decorrem deste plano são
divididas em três segmentos:
qualificação para a função atual,
autodesenvolvimento para
futuras funções e atualização
de conhecimentos em relação
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

às mudanças tecnológicas e
conformidade com a legislação.
Desde 2011, a empresa vem
desenvolvendo o Treinamento
Operacional na Área – seis meses
de preparação on-the-job para
os profissionais que atuam na
operação. A iniciativa também
tem por objetivo capacitar
atuais colaboradores para outras
posições. Esta estratégia permite
que a empresa mantenha
profissionais capacitados para
novas oportunidades.

CURSO
TÉCNICO DE
FORMAÇÃO
EM
CELULOSE
E PAPEL

A

Celulose Riograndense mantém, desde
1979, o Curso Técnico de Formação em
Celulose e Papel no município de Guaíba,
oferecido gratuitamente em parceria com
o Instituto de Educação Gomes Jardim.
Através deste curso, a empresa mantém
permanentemente profissionais capacitados
para atender suas necessidades funcionais.
Além disso, disponibiliza profissionais
qualificados para atuar em outras empresas
na sua região de atuação.
O curso tem duração de dois anos e
prepara os alunos para atuarem na indústria
de celulose e também nas indústrias
de processos químicos, ampliando as
oportunidades de colocação no mercado para
os guaibenses. As aulas são ministradas por
profissionais da empresa com conhecimento
técnico na área, e as aulas práticas acontecem
na própria fábrica.

DESENVOLVIMENTO
PROFISSIONAL
A empresa abriu
a possibilidade
para que 60
colaboradores
da fábrica
de papel
MIGRASSEM
para a área de
fabricação de
celulose

Com o início das operações da nova
linha de produção, em maio de 2015,
a empresa redesenhou a organização
da fábrica e readequou o número de
colaboradores. Foram contratados
em torno de 100 profissionais na área
de operações. Todo o processo de
preenchimento das novas posições foi
realizado privilegiando o aproveitamento
interno. Para que isso pudesse ocorrer,
os profissionais que já estavam na
empresa participaram de treinamentos
internos, o que lhes possibilitou um
avanço na carreira. A maior parte destes
profissionais reside em Guaíba.
Outra possibilidade de crescimento

profissional se deu para os 60
colaboradores da fábrica de papel, de
propriedade da Celulose Riograndense,
e que funciona no mesmo parque
industrial. Atendendo a um desejo
dos profissionais, a empresa abriu a
possibilidade para que alguns deles
migrassem para a fabricação de celulose.
Tudo isso ocorreu através de um processo
de recrutamento interno, no qual os
colaboradores se inscreveram e foram
selecionados para os treinamentos
na nova função. Atualmente, 10
colaboradores da fábrica de papel estão
em processo de treinamento para migrar
para a celulose.
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EMPREGADOS POR TIPO DE CONTRATO
2015

2016

Tempo determinado

Masculino
17

Feminino
8

Masculino
24

Feminino
16

Tempo indeterminado

643

138

802

166

TOTAL

660

146

826

182

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO/ANO
2015
2016
Categoria
funcional
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Administrativo
748
481
501
203
Coordenação/Técnica
/Consultores
Estagiários Med
Estagiários Sup
Gerentes
Operacional
TOTAL

196

74

253

175

173
46
27
11.593
12.783

61
24
7
668
1.315

244
84
23
8.481
9.585

294
45
5
524
1.247

COLABORADORES POR NÍVEL FUNCIONAL

Gerência/diretoria - GE

2015
Masculino
Feminino
20
3

Chefia/coordenação - CO
Técnica/supervisão
Administrativo - AD
Operacional - OP
Trainees
Aprendizes - AP
Estagiários - ES/ET
TOTAL

|
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2016
Masculino
Feminino
19
3

85

10

87

13

0
119
419
0
3
14
660

0
61
64
0
3
5
146

0
130
566
0
5
19
826

0
67
83
0
1
15
182

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

GESTÃO DE CLIMA

A

nualmente, todos os colaboradores
próprios são convidados a participar da
pesquisa de satisfação, cuja metodologia é a
do instituto Great Place to Work (GPTW).
O principal objetivo desta consulta é
obter a percepção dos profissionais sobre a
empresa, pois esta é uma das ferramentas
que compõem o processo de gestão de clima.
A manutenção de um ambiente de
trabalho saudável e motivador é uma das
prioridades da Celulose Riograndense, pois
ela acredita que profissionais que usufruem
de um bom ambiente de trabalho sentem-se
realizados e, por consequência, produzem

melhores resultados.
Após o recebimento dos resultados,
o processo segue e, então, todos têm
a oportunidade de falar a respeito de
suas percepções sobre o ambiente, as
oportunidades de melhoria e o que
entendem necessário para a manutenção de
um bom clima de trabalho. Isto ocorre através
de reuniões organizadas por equipe.
O conceito que sustenta a gestão do
clima é de que o ambiente é um produto da
participação de todos, portanto a construção
é de todos e o resultado é um benefício
coletivo.

COLABORADORES participam
de pesquisa de satisfação cuja
metodologia é a do instituto
Great Place to Work (GPTW)

ÍNDICE DE FAVORABILIDADE
2015
81
2016

76

COLABORADORES POR TIPO DE EMPREGO
2015
2016
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Jornada integral
642
138
801
166
Meio período
TOTAL

Região Sul
Região Sudeste
TOTAL

18

8

25

16

660

146

826

182

COLABORADORES POR REGIÃO
2015
2016
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
660
146
825
182
0

0

1

0

660

146

826

182
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]
em tecnologia de ponta – Garantia de maior
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]Empresa
]
mapeia e analisa interações entre plantios de
forma a minimizar impactos e promover o equilíbrio ambiental
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Práticas
saudáveis
para promover e
preservar
A

Celulose Riograndense zela pelo bem-estar físico e mental dos
seus colaboradores e, por isso, mantém programas específicos
para a promoção e preservação da saúde. Uma equipe multidisciplinar
– formada por médicos, assistentes de saúde, nutricionistas,
fonoaudiólogas e psicólogas – coloca estes programas em prática
por meio de ações que promovem uma vida mais saudável e,
consequentemente, livre de doenças.

SAÚDE ASSISTENCIAL
E QUALIDADE DE VIDA
A companhia disponibiliza
benefícios de saúde para
seus colaboradores, como
plano médico e odontológico,
ambulatório médico na
empresa, equipe de saúde
à disposição, programas
de qualidade de vida e
realização de exames anuais
para verificação das taxas de
colesterol, triglicerídeos e
glicose. Também são realizados
exames para verificação da
tireoide, fígado, rins, próstata
(homens), visão, coração e

aparelho respiratório.
Nos casos de afastamento
por problemas de saúde, o
médico do trabalho da empresa
faz o acompanhamento
do funcionário durante o
período em que ele estiver de
resguardo e da mesma forma
depois, quando do seu retorno
às atividades laborais. Caso
necessário, também a equipe
multidisciplinar fornece suporte
para a recuperação plena do
profissional e sua readaptação
ao trabalho.
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SUSTENTABILIDADE 2015 . 2016 | 41 |

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|

S A Ú D E

E

S E G U R A N Ç A

PROGRAMAS DE SAÚDE
Mexa-se

Imunizações

O objetivo é estimular os
colaboradores a realizarem atividades
físicas rotineiras, contando com
subsídio financeiro da empresa. Nos
últimos três anos, a adesão a este
programa ficou
em torno de 27%.

Reeducação
Alimentar
O programa oferece serviço
nutricional dentro da empresa. O
atendimento incentiva a formação
de melhores hábitos alimentares
e gerenciamento do peso corporal
e dos indicadores de saúde. Como
parte do programa, a companhia atua
em conjunto com o fornecedor de
alimentação, estabelecendo cardápios
com opções que favorecem a
formação de bons hábitos alimentares,
além da realização de campanhas
vinculadas a essas práticas.

Combate ao
tabagismo
Incentiva os profissionais
a abandonarem o
uso do cigarro. Eles
são acompanhados e
estimulados por meio de
ações como palestras,
consultas médicas de avaliação e
de esclarecimento e utilização de
medicamentos. Para favorecer a
adesão ao programa, a empresa
subsidia o custo do tratamento.
Quando o programa teve início, em
2005, a CMPC tinha 9,6% de fumantes.
Atualmente, o percentual é de 2,8%.

z
|
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Anualmente, os colaboradores são
imunizados gratuitamente. O mesmo serviço
é oferecido, com baixo custo, aos seus
familiares. São disponibilizadas vacinas para a
prevenção da gripe e da hepatite e, também, a
antitetânica.

Combate ao uso
de drogas
Visa a prevenção e suporte, por meio
de tratamento especializado, para os
profissionais e seus dependentes. O serviço
é disponibilizado na empresa e através
de convênios com estabelecimentos
especializados.

Cuidados com
gestantes e lactantes
O objetivo é orientar a gestante
e seu cônjuge sobre os cuidados necessários
durante o período gestacional, o parto, o pósparto e sobre os cuidados com o bebê.

Gerenciamento do
estresse

Auxilia os colaboradores a gerenciarem
o estresse. A avaliação do nível de estresse é
realizada durante o exame médico periódico
anual ou durante as consultas médicas, no
ambulatório médico da empresa. Aqueles
que apresentarem níveis alterados de
estresse recebem acompanhamento médico
e, se necessário, da equipe multidisciplinar,
até o restabelecimento do equilíbrio da
saúde mental. Os programas Mexa-se e de
Reeducação Alimentar são importantes no
processo de gerenciamento do estresse.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

ANUALMENTE são
realizadas AUDITORIAS
DE SAÚDE nas empresas
prestadoras de serviço

h

TODOS os
colaboradores
realizam exames
anuais, com objetivo
de prevenção e
identificação de
alterações de saúde

A área de segurança
do trabalho realiza
AVALIAÇÕES E MEDIÇÕES
PERIÓDICAS do nível de
ruído nos diversos setores
da empresa

Saúde Ocupacional
Todos os colaboradores realizam, anualmente, exames
médicos e ocupacionais, com o objetivo de prevenir e detectar
precocemente eventuais alterações da saúde. Os exames e
avaliações médicas são realizados no ambulatório da empresa.

Programa de Controle
Auditivo
Os profissionais expostos ao ruído são submetidos a exames
audiômetros anuais na empresa, conduzidos pelo médico do
trabalho e pelo serviço de fonoaudiologia. A área de segurança
do trabalho realiza avaliações e medições periódicas do nível
de ruído nos diversos setores da empresa, implanta medidas
protetivas e fornece as informações para o serviço de medicina
do trabalho, que realiza o gerenciamento da saúde auditiva.

Programa de Proteção
Respiratória
Para os colaboradores expostos a agentes inalatórios, é
oferecida a proteção respiratória definida pela área de segurança
do trabalho. A partir disto, a área médica realiza o monitoramento
e as adequações necessárias.

Ergonomia
O programa efetua avaliações e análises ergonômicas
periódicas nos diversos setores. As avaliações são feitas de
acordo com o planejamento, por identificações em consultas
médicas ou, ainda, por solicitação dos colaboradores. As medidas
necessárias são adotadas, sempre visando o conforto e a
preservação da saúde.

Gestão de saúde dos terceiros
São realizas, anualmente, auditorias de saúde nas empresas
prestadoras de serviços. O objetivo é verificar o cumprimento da
legislação e a existência de programas de qualidade de vida e de
ergonomia.
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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SEGURANÇA

A

gestão da segurança da
Celulose Riograndense tem
foco na prevenção, com o objetivo
de antever perigos e controlar
riscos. Os programas que dão
suporte à gestão possuem
atualização sistêmica e são
fundamentados por técnicas e
padrões da Legislação brasileira
e por normas internacionais
de segurança do trabalho,
seguindo as mesmas diretrizes
na áreas Florestal e Industrial,
com processos e equipes de
especialistas distintos em cada
atividade.
Os profissionais da área de
segurança, tanto da Celulose
Riograndense quanto os ligados
às empresas prestadoras de
serviços, realizam regularmente
inspeções e auditorias para
verificar se as exigências legais e
os procedimentos internos estão
sendo cumpridos, garantindo a
segurança das pessoas envolvidas.
As inspeções e auditorias
possuem um cronograma anual,
preestabelecido, ocorrendo tanto
autoinspeções como inspeções
conjuntas (Celulose Riograndense
e empresas prestadoras de
serviços). Também são efetuadas
auditorias documentais que
avaliam, entre outros temas, os
controles de saúde, de segurança
e de ergonomia.

|
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ACIDENTES
DE TRABALHO
Nos anos de 2015 e 2016,
o número de colaboradores
diretos da Celulose Riograndense,
somado ao dos seus prestadores
de serviços das áreas Industrial e
Florestal, praticamente dobrou.
No início de 2015, o número total
de empregados (próprios
e prestadores) era de
2.665 pessoas. No final de 2016,
a empresa já contabilizava 5.117
colaboradores. Com este aumento
de cerca de 92% do quadro, o
número de acidentes
se comportou da seguinte forma:

Empregados
próprios
Apesar do aumento no
quadro de empregados,
houve uma significativa
redução de sinistralidade,
traduzida nas taxas de
acidentes. Estas taxas estão
demonstradas no quadro
abaixo.

TAXAS DE ACIDENTE
FREQUÊNCIA
Com afastamento Sem afastamento
2014
2015
2016

9,10
8,19
7,90

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

5,85
3,30
6,43

GRAVIDADE
163
139
229

No que se refere aos
funcionários de empresas
prestadoras de serviços, mesmo
com o aumento expressivo
de colaboradores, as taxas de
frequência de acidentes com
afastamento caíram, havendo,
entretanto, um número maior
de acidentes sem afastamento,
conforme ilustrado ao lado.

GRUPOS DE TRABALHO
do segmento Florestal
e Industrial envolvem
representantes das
empresas prestadoras de
serviços e das suas áreas
de segurança

TAXAS DE ACIDENTE
FREQUÊNCIA
Com afastamento Sem afastamento
2014
2015
2016

3,07
5,92
1,25

GRAVIDADE

11,26
9,87
3,12

117
192
9

Nenhum óbito foi registrado neste período, seja com
funcionários próprios ou com os de contratadas.
Durante o biênio 2015-2016, foram criados grupos
de trabalho dentro dos segmentos Florestal e Industrial,
envolvendo representantes das empresas prestadoras
de serviços e das suas áreas de segurança.
Por parte da Celulose Riograndense, além da área
de segurança, participaram dos grupos membros da
Diretoria, da Gerência e gestores de contratos. Esta
iniciativa foi adotada da seguinte forma:

Operação Florestal
As empresas foram reunidas por
segmento para tratar sobre riscos
e controles, criando sinergia entre
as organizações e fomentando a
troca de experiências, na busca de
soluções para problemas comuns que
impactam no resultado.

Operação
Industrial

Inspeções do tipo "blitz"
trouxeram impacto positivo
no desenvolvimento de
ações para melhorar o
sistema de gestão de
segurança

Junto aos prestadores industriais,
a implantação das inspeções do tipo
“blitz” trouxe, também, impacto
positivo no desenvolvimento de ações
para melhorar o sistema de gestão
de segurança. A implementação
de autoinspeções e de inspeções
conjuntas, envolvendo os gestores
de contratos e a área de segurança,
permitiu uma visão mais abrangente
das questões de risco, organização e
limpeza das áreas comuns.
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]
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]
que se traduz nas ações cotidianas da empresa, especialmente no
que diz respeito à convivência com as comunidades de 57 municípios gaúchos
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Vínculo com
a terra e as
pessoas
Q

uando a CMPC decidiu investir no Brasil, optou
pelo Rio Grande do Sul porque identificou, aqui,
um grande potencial de prosperidade. Para provar
que sua intenção era firmar vínculos sólidos com o
solo e o povo gaúcho, adotou o nome de Celulose
Riograndense, reverenciando a terra que a acolhia
e fortalecer a relação de respeito com a sociedade.
Respeito, este, que se traduz nas suas ações
cotidianas, especialmente no que toca à convivência
com as comunidades dos 57 municípios gaúchos
onde opera.
Assim, a CMPC Celulose Riograndense instituiu
uma nova forma de fazer negócios, um novo modelo
para o mundo empresarial, mudando paradigmas
de relacionamento entre empresa, sociedade
e meio ambiente. Neste modelo de gestão, a
licença social é o ponto de partida para qualquer
iniciativa. Na prática, isto significa que somente a
partir das contribuições e do aceite da sociedade
é que a empresa poderá viabilizar seus planos
de crescimento sustentável. Para tanto, promove
o diálogo e a interação construtiva com as mais
diversas partes interessadas, e empenha todos os
esforços para aproximar diferenças e permitir a
convergência para pontos em comum.

A Celulose Riograndense instituiu uma nova
forma de fazer negócios, um novo modelo para
o mundo empresarial, mudando paradigmas de
relacionamento entre empresa, sociedade e
meio ambiente
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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Conforme a prioridade,
são DESENVOLVIDAS AÇÕES
em períodos antes, durante
e após as operações

MAPEAMENTO
DE
COMUNIDADES
Em 2014, a empresa de
início a um mapeamento
envolvendo 39 municípios onde
mantém operações florestais. O
levantamento identificou 238
comunidades, independentemente
da distância das suas unidades
de manejo. Considerando os
processos de certificação, a
CMPC Celulose Riograndense
programou a caracterização
destas comunidades a partir
da implantação do Plano Anual
de Gestão do Relacionamento
Comunitário. Ele inclui informações
obtidas junto a instituições como
Fundação Cultural Palmares,
Emater e secretarias municipais de
Agricultura e de Assistência Social.
A partir de critérios como a
existência de rotas de transporte
próximas às comunidades, foram
aferidos graus de prioridade
que variam de “Não Relevante” a
“Extrema”, passando por ”Baixa”,
”Média” e ”Alta”. De acordo com os
graus de prioridade, um conjunto
de ações é desenvolvido pela
empresa em períodos antes,
durante e após as operações. Estas
ações incluem o cumprimento
de regras específicas – nos casos
de baixa prioridade –, até o
desenvolvimento de projetos
socioambientais para aqueles de
prioridade alta.
|
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COMUNIDADES TRADICIONAIS
Entre as 238 comunidades
mapeadas, 68 são caracterizadas
como tradicionais, sendo 43 delas
como quilombolas reconhecidas
pela Fundação Cultural Palmares;
e 25 indígenas, totalizando
cerca de 5.500 pessoas. Além
do número de moradores, esses
acompanhamentos identificam,
ainda, seus locais de origem,

suas condições de acesso aos
serviços básicos como saúde
e educação, suas principais
atividades econômicas e culturais
e a necessidade de utilização
dos recursos florestais. Até o
momento, não foi evidenciado
nenhum impacto direto oriundo
das operações às comunidades
tradicionais.

INDÍGENAS

A CMPC Celulose
Riograndense
programou a
caracterização das
comunidades a partir
da implantação
do PLANO ANUAL
DE GESTÃO DO
RELACIONAMENTO
COMUNITÁRIO

A CMPC Celulose Riograndense
realiza levantamentos periódicos
com o objetivo de melhor
caracterizar as comunidades
tradicionais indígenas presentes
em sua região de atuação.
Os mapeamentos indicam a
presença de 1.253 indígenas,
predominantemente da
etnia Guarani Mbyá, em 25
comunidades de 12 municípios.
Entre elas, 11 estão num raio
médio inferior a cinco quilômetros
dos plantios da empresa. A
Reserva Guapoy (Figueira) e a
Aldeia Tape Porã são lindeiras aos
hortos florestais Soares, em Barra
do Ribeiro, e Petim II, em Guaíba,
respectivamente.
As verificações permitem um
conhecimento mais aprofundado
das comunidades indígenas
e a identificação de eventuais
impactos ocasionados pelas
operações da empresa no meio
em que elas vivem.

Levantamentos
periódicos buscam
melhor caracterizar as
comunidades indígenas
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

Quilombolas
Em 2015, a empresa expandiu
o trabalho de diagnóstico às
comunidades quilombolas.
Levando em conta o processo
de certificação FSC, a CMPC
Celulose Riograndense analisou as
características das comunidades
com o objetivo de verificar
elementos para orientar
interações entre elas e a empresa.
O resultado está em relatórios
detalhados com dados sobre
número de pessoas e famílias,
costumes, situação dos processos
de reconhecimento como
comunidades quilombolas, e
outros.

SISPART
O Sistema de Partes
Interessadas (SISPART) é uma
ferramenta para registro e
tratamento das solicitações
e reclamações que chegam
à empresa. Para cada pedido
de informação ou reclamação,
existe uma classificação e um
profissional específico da área
em questão para atender a
demanda. Há prazos e fluxos
parametrizados para agilizar os
atendimentos, que culminam com
o contato, por parte da empresa,
com o reclamante/solicitante,
formalizando o retorno da
demanda e encaminhando a ele
uma pesquisa de satisfação.

OUVIDORIA
O canal de
ouvidoria
registra
reclamações
ou denúncias
durante 24
horas

A

empresa disponibiliza às suas
partes interessadas um canal
de Ouvidoria exclusivo para o
recebimento de reclamações ou
denúncias durante 24 horas. Em 2015,
a Ouvidoria registrou um total de 487
ocorrências, sendo 377 refentes ao
meio ambiente industrial e 87 sobre o
manejo florestal. Além delas, ocorreram
23 registros sobre o Projeto Guaíba
2, em curso naquela ocasião. Sobre o
manejo florestal, o maior número de
apontamentos (31) foi com relação ao
item "conserto, revisão e manutenção
de cercas". No quesito meio ambiente
industrial, o item “ruído” registrou
154 ocorrências, “odor”, 133, e
“poeira/particulados”, 84.
Das 166 ocorrências de 2016

relacionadas às atividades de manejo
florestal, a operação "transporte de
madeira" – envolvendo situações de
velocidade e geração de poeira, foi a
mais citada – 50 registros. Com relação
à área de meio ambiente industrial,
210 registros foram anotados, todos
oriundos do município de Guaíba.
O item “odor” foi o responsável por
54% das reclamações; enquanto que
“poeira/particulados” teve 26% e outros
18% foram caracterizados como “ruído”.
Já no primeiro semestre de 2017, o
sistema registrou 132 ocorrências
relativas ao manejo florestal, das quais
30% foram citações à "manutenção
de estradas". Das 72 reclamações
referentes à fábrica no mesmo período,
43% foram relacionadas a "odor",
enquanto 25% disseram respeito a
"emissão de material particulado".
Outros 27% foram registros de "ruído".
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ENGAJAMENTO
NAS COMUNIDADES
FLORESTAIS
A CMPC Celulose Riograndense
busca promover a aproximação e o
envolvimento das comunidades em todas
as suas operações. Com aqueles moradores
próximos das áreas de plantio, a empresa
estabelece uma comunicação direta.
O objetivo é antecipar problemas, discutir
e adotar medidas para mitigar eventuais
impactos. O processo também envolve seus
prestadores de serviços, que participam do
levantamento, análise e resolução dos temas
de interesse coletivo.

A empresa faz uma
COMUNICAÇÃO DIRETA com
moradores próximos das
áreas de plantio. O objetivo
é antecipar problemas,
discutir e adotar medidas

Bom vizinho
Em encontros presenciais, as
comunidades são informadas a respeito do
planejamento e da execução das operações.
Os debates podem desencadear práticas
com o objetivo de mitigar os impactos dos
trabalhos. Os conteúdos dos encontros
ficam registrados em relatórios.

Radares controladores de
velocidade monitoram limites
definidos em pontos de
fiscalização. Os motoristas
desconhecem a localização dos
radares, mas sabem qual o limite
de velocidade permitido
|
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O Programa Floresta é Vida INTEGRA a
empresa às COMUNIDADES ESCOLARES
dos municípios onde a CMPC Celulose
Riograndense atua

Floresta é Vida
Através de um apoio técnico financeiro bianual,
que inclui oficinas e atividades de educação
ambiental com o objetivo de qualificar os pátios das
escolas, o programa Floresta é Vida busca integrar a
empresa e as comunidades dos municípios de alta
prioridade de relacionamento onde a CMPC Celulose
Riograndense possui atuação.
As indicações das escolas são feitas pelas
Secretarias Municipais de Educação e cada edição
contempla, em média, 18 escolas, envolvendo mais
de 3.800 estudantes.

Trilhas volantes
São atividades desenvolvidas para intensificar o diálogo
entre lideranças municipais e a empresa no interior dos
hortos florestais. Durante as trilhas, os participantes podem
conhecer aspectos relacionados ao manejo florestal, como
biodiversidade, técnicas de cultivo e monitoramentos
ambientais.

Cercas eletrônicas
Ao longo das rotas de transporte, em especial nas
estradas rurais por onde circulam os caminhões com
a madeira que será consumida pela fábrica, a CMPC
Celulose Riograndense instala radares controladores
de velocidade com limites definidos em cada ponto. Os
motoristas desconhecem a localização dos radares, mas
sabem qual o limite permitido. Se um caminhão ultrapassa
a velocidade máxima estabelecida para um determinado
trecho, imediatamente a Sala de Controle – localizada na
sede administrativa da empresa, em Guaíba – recebe a
informação e notifica o profissional. A implantação das
cercas eletrônicas teve início em 2015.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

Investimento em estradas

Em 2015, a Celulose
Riograndense
investiu
aproximadamente
R$ 3,5 milhões
na melhoria e na
manutenção de
estradas municipais
de 23 cidades

Ciente de que a operação
de transporte representa um
significativo aumento no tráfego de
caminhões em uma comunidade, a
CMPC Celulose Riograndense busca
amenizar esse possível transtorno
temporário com ações concretas. As
reclamações envolvendo a circulação
dos caminhões que transportam
madeira através de estradas rurais
estão associadas, principalmente, à
geração de poeira. Dentre as ações
de mitigação para esse impacto
estão medidas como a redução da
velocidade dos veículos e do número
de viagens nos trechos. A utilização
de caminhões-pipa para umidificação
da via também é uma alternativa à
minimização desse impacto.
Ao longo das rotas de transporte,

em especial nas estradas rurais por
onde circulam os caminhões com
a madeira que será consumida
pela fábrica, a CMPC Celulose
Riograndense instala radares
controladores de velocidade. São as
cercas eletrônicas, que começaram a
ser implantadas em 2015.
A empresa também estabelece
parcerias com o poder público local.
Em 2015, a Celulose Riograndense
investiu aproximadamente
R$ 3,5 milhões na melhoria e
na manutenção de estradas
municipais de 23 cidades. Em
2016, os investimentos tiveram um
aumento na ordem de 51%. Foram
aplicados mais de R$ 5 milhões
em infraestrutura rodoviária de 32
cidades.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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Mitigação da
poeira
No que diz respeito à
circulação de caminhões que
transportam madeira por
estradas rurais, as principais
reclamações tratam da geração
de poeira. Para mitigar este
impacto, a empresa toma
uma série de medidas, como
a diminuição do número de
viagens nos trechos, a redução
da velocidade e a umidificação
das vias com a utilização de
caminhões-pipa.

E

I M P A C T O S

Engajamento com
a comunidade do
entorno da fábrica

Em Guaíba, onde a companhia
mantém a sua unidade industrial
de celulose e papel, uma série de
projetos próprios e apoiados – além de
ações envolvendo responsabilidade
socioambiental – é direcionada a
diferentes públicos.
O engajamento com a comunidade do
entorno da fábrica é medido a partir da
realização de pesquisas de opinião a
respeito da percepção da cidade sobre a
atuação da empresa.

Projetos próprios
e apoiados são
direcionados aos
mais diferentes
públicos.
PESQUISAS DE
OPINIÃO apontam
a percepção da
cidade sobre a
atuação da empresa

Redução da velocidade dos veículos e do número de viagens nos trechos
e a utilização de caminhões-pipa para umidificação das vias
|
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A empresa destinou
R$ 2,1 milhões para
viabilizar uma NOVA
ESTRUTURA HOSPITALAR,
com condições de
realizar cirurgias,
serviços de obstetrícia e
internamentos clínicos,
além da adequação das
instalações do Pronto
Atendimento

Banco de
Alimentos

Hospital de Pronto
Atendimento de Guaíba

Em janeiro de 2017, a
Celulose Riograndense firmou
uma parceria com o Banco de
Alimentos do Rio Grande do Sul,
através do núcleo Guaíba e da
Sodexo do Brasil. O convênio
permite a doação do excedente
de alimentos do restaurante
da empresa à Associação
Beneficente São José, entidade
mantenedora do PROJARI
(Projeto Artesanato, Recreação
e Informática). O PROJARI reúne
um conjunto de atividades
de caráter socioeducativo,
artístico, informativo, cultural,
profissionalizante e de lazer sob
a forma de cursos e oficinas para
crianças, adolescentes, jovens e
adultos de Guaíba. O excedente
alimenta, em média, de 60
a 80 pessoas por dia.

A CMPC Celulose Riograndense
liderou o investimento de recursos
diretos em uma ampla reforma do
Hospital de Pronto Atendimento
de Guaíba. A empresa destinou
R$ 2,1 milhões para viabilizar
a nova estrutura hospitalar,
com condições de realizar
cirurgias, serviços de obstetrícia
e internamentos clínicos, além
da adequação das instalações
do Pronto Atendimento. Este
foi o primeiro projeto de
contrapartida social escolhido
para ser contemplado de forma

voluntária e solidária pela
Celulose Riograndense. As obras
incluíram: reforma da portaria
e da recepção de pacientes;
reforma da Unidade de Internação
Adulta, com capacidade para 31
leitos; aquisição de um gerador
de energia de 750 kVA; reforma
e adequação de uma subestação
de energia com transformador de
750 kVA e instalação de central de
gases medicinais. Com trabalhos
concluídos em janeiro de 2015, as
benfeitorias foram entregues
à Prefeitura.

O convênio permite
a DOAÇÃO DO
EXCEDENTE DE
ALIMENTOS do
restaurante da
empresa à Associação
Beneficente São José
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Centro de Convívio dos
Meninos do Mar

Ciente de sua grande responsabilidade
como ator importante de uma extensa
cadeia de valores, a Celulose Riograndense
busca estimular o potencial das
comunidades nas regiões onde está
presente. São dezenas de projetos
socioambientais voltados à geração de
renda, à inclusão social e à melhoria da
qualidade de vida das pessoas.

Uma parceria entre a Celulose Riograndense e
o Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMar),
de Rio Grande, viabilizou o projeto educacional
Cruzeiro do Saber. A iniciativa oferece cursos
profissionalizantes de movelaria em eucalipto
a jovens com idades entre 14 e 17 anos que
se encontrem em situação de vulnerabilidade
socioeconômica e ambiental. Graças a financiamento
obtido junto ao BNDES, a empresa fez um aporte
de R$ 950 mil, investidos na construção de um
pavilhão e na compra de equipamentos próprios
para a realização das aulas, com capacidade para 300
alunos. O CCMar é responsável pela disponibilização
do corpo técnico e docente dos cursos. As aulas são
oferecidas no contraturno da escola.

A Celulose Riograndense
mantém dezenas
de PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS voltados
à geração de renda,
à inclusão social e à
melhoria da qualidade de
vida das pessoas

CRAS
Com o objetivo de ampliar e
implementar as políticas públicas de
assistência social, a CMPC Celulose
Riograndense investiu R$ 2,4 milhões –
contrapartida ao financiamento obtido
junto ao BNDES – na construção de um
Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), na zona sul de Guaíba. A obra
foi entregue à comunidade no final de
2016. Sua estrutura disponibiliza serviços
de Proteção e Atendimento Integral à
Família; Convivência e Fortalecimento
de Vínculos; Grupos do Programa Bolsa
Família; atividades esportivas, recreativas
e lúdicas; e oficinas de Geração de Renda e
de Comunicação e Expressão. Os 16 bairros
atendidos pelo CRAS Zona Sul são, em sua
maioria, vizinhos à fábrica.
|
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Projeto Logística Inversa

1,2 milhão de toneladas de madeira/ano chegam
à fábrica através do transporte fluvial, retirando
cerca de 100 caminhões/dia das rodovias

A

té outubro de 2016, as barcaças que
transportam mais de 95% da produção de
celulose da fábrica até o porto de Rio Grande
para exportaçãoretornavam vazias a Guaíba,
percorrendo um trajeto de mais de 300
quilômetros pela Lagoa dos Patos. A partir
de um investimento de R$ 38 milhões no
terminal portuário de Pelotas, cidade vizinha
a Rio Grande, a CMPC Celulose Riograndense
viabilizou o transporte da madeira colhida
nos seus plantios localizados no extremo sul
do Estado através dessas mesmas barcaças. O
projeto envolveu benefícios à infraestrutura
de ruas e avenidas da cidade e aquisição de
novos equipamentos para o porto de Pelotas,
além da geração de 800 empregos diretos na
região. Com isso, aproximadamente
1,2 milhão de toneladas de madeira são
trazidas por ano para a fábrica através do
transporte fluvial, retirando cerca de 100
caminhões por dia das rodovias.

Porto das Artes
A Celulose Riograndense,
em parceria com a Sagres
Agenciamentos Marítimos,
revitalizou o Porto da cidade de
Pelotas, no sul do Rio Grande
do Sul. O projeto entrou em
operação em outubro de 2016
e contemplou uma série de
benfeitorias. As obras incluíram
a dragagem do canal de
acesso ao Porto, drenagem das
Doquinhas; construção de nova
oficina mecânica e de prédio
para a estrutura operacional e
administrativa; instalação de
balança rodoviária; sistemas
elétrico, de drenagem pluvial,
água potável, esgoto e de dados.
As benfeitorias no entorno
compreenderam isolamento
acústico, iluminação noturna e
recuperação do passeio público.
O projeto se alinha, ainda,
ao histórico de efervescência

cultural das imediações do
Porto, através da criação do
Porto das Artes, que viabiliza o
desenvolvimento de projetos
culturais. De janeiro a junho de
2017, ocorreram 328 ações em
seis escolas da rede municipal.
Alguns dos projetos envolveram,

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

também, a comunidade em geral.
Ao todo, 6.504 pessoas, entre
estudantes e demais participantes
estiveram nas diferentes oficinas
e workshops, que incluíram aulas
de zumba, beach soccer e reforço
escolar. O Porto das Artes conta
ainda com um canal no YouTube.
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Projeto Educação
Desde 1990, o Projeto Educação contempla estudantes do Ensino
Fundamental da rede pública de 57 municípios gaúchos onde a CMPC
Celulose Riograndense mantém plantios florestais. A iniciativa consiste
na produção e na distribuição anual de 400 mil cadernos escolares e
de 1,8 milhão de folhas de papel offset, formato A4.
As entregas são feitas às Secretarias de Educação, que repassam
os materiais às escolas municipais e estaduais. Ao longo dos últimos
27 anos, o projeto beneficiou aproximadamente oito milhões de
estudantes. As capas dos cadernos – renovadas a cada ano – são
elaboradas com temas significativos para a cultura gaúcha ou
que disseminem o conhecimento sobre as características sociais,
econômicas, geográficas e culturais do Rio Grande do Sul.

|

O projeto consiste
na produção e na
distribuição anual
de 400 mil cadernos
escolares e de
1,8 milhão de folhas
de papel offset,
formato A4

Favos do Sul

Projeto Fábrica de Gaiteiros

Em seus hortos
florestais, a
CMPC Celulose
Riograndense
não só cultiva
sua principal matéria-prima, o
eucalipto, como disponibiliza
as áreas para que apicultores
cadastrados distribuam suas
colmeias. A cada ano, mais
de 60 toneladas de mel são
obtidas junto aos plantios da
empresa. Além da geração de
renda aos apicultores, 8% do
total é destinado ao programa
Favos do Sul, que beneficia
instituições de amparo a pessoas
com necessidades especiais
dos municípios de abrangência
da empresa. Com isso, a CMPC
Celulose Riograndense entrega,
desde 1981, quase seis toneladas
anuais do produto. A maioria
das instituições revende o mel
como forma de geração de
recursos.

Resultado da muito bemsucedida parceria firmada
desde 2010 entre o Instituto
Renato Borghetti e a CMPC
Celulose Riograndense, o
projeto Fábrica de Gaiteiros
pretende despertar o interesse
de crianças e jovens pelo
acordeão diatônico. As
oitos escolas existentes em
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sete cidades gaúchas formam,
anualmente, mais de 300 alunos,
cujo aprendizado é acompanhado
de perto pelo músico e
instrumentista Renato Borghetti.
O projeto também tem o objetivo
de viabilizar intercâmbios
nacionais e internacionais,
cursos, aperfeiçoamentos e
apresentações.

A CMPC E A
CIDADE DE GUAÍBA

O

OPINIÃO PÚBLICA
As diretrizes que norteiam a atuação
da CMPC Celulose Riograndense no
que diz respeito a uma ampla interação
com as comunidades são conduzidas
por um relacionamento transparente
e pelo desenvolvimento de projetos
socioambientais que possibilitem
a melhoria da qualidade de vida
para todos os atores envolvidos. A
empresa mensura essa interação com
levantamentos periódicos realizados
por institutos especializados, cujas
informações sobre o entendimento
da sociedade permitem avaliar os
resultados concretos das ações
e orientar projetos futuros.

A empresa mensura
a interação com
as comunidades
com levantamentos
periódicos realizados
por institutos
especializados

Instituto de Pesquisas People avalia a relação
da sociedade com a empresa na cidade de
Guaíba. Três medições, sempre a partir de um
universo de 400 entrevistados, com intervalos
semestrais nos anos de 2016 e 2017, mostraram
que a maioria, e de forma crescente, considera a
CMPC Celulose Riograndense como importante
ou muito importante para o desenvolvimento
de Guaíba. Foram 90% em junho e 92% em
dezembro de 2016; e 96% em julho de 2017.
A geração de empregos aparece, sempre,
como a melhor contribuição da empresa para o
município: 54% em junho e 49% em dezembro
de 2016; e 60% em julho de 2017. O índice
de confiança na transparência da empresa,
contudo, se mostra instável. Em junho de
2016, 60% dos entrevistados consideraram
que a CMPC é uma empresa transparente em
relação às suas atividades. O número aumentou
significativamente – para 76% – em dezembro.
Entretanto, seis meses depois, regrediu
para 48%.
O sentimento da comunidade sobre a
preocupação da CMPC Celulose Riograndense
com a preservação ambiental também
oscila. Em junho de 2016, 60% das pessoas
consultadas entendiam que a empresa tem
esta preocupação; em dezembro, o percentual
aumentou para 76%. Em julho de 2017, o
índice caiu para 55%. As pesquisas do Instituto
People apontam, ainda, para uma expressiva
desinformação da população a respeito dos
projetos sociais mantidos pela empresa, e
mostram que os entrevistados têm dificuldade
em vincular a importância da organização para
o desenvolvimento da cidade e os reflexos
diretos da atuação empresarial em suas próprias
vidas. Contudo, as queixas sobre poluição
caíram significativamente: de 12% em junho e
dezembro de 2016 para 2% em julho de 2017.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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Menos impacto, mais
respeito à vida natural
C

$

ç

ç

omo uma empresa de base
florestal, a Celulose Riograndense
mapeia e analisa as interações entre
os plantios florestais e os aspectos
ambientais envolvidos, de forma a
minimizar os impactos e a promover
o equilíbrio ambiental, levando em
consideração aspectos legais, técnicos,
científicos, econômicos e sociais. Ela
não realiza plantios florestais em áreas
ocupadas com vegetação nativa, seja
em estágio primário e secundário
avançado ou médio. No caso da região
de savana, o plantio só é realizado
em áreas previamente antropizadas,
destinando à Reserva Legal áreas
de campo natural representativas
da riqueza biológica local. Sempre
atenta aos preceitos determinados
pela legislação ambiental, a empresa
mantém um Plano de Manejo Florestal
(PMF) com diretrizes específicas
para cada uma de suas Unidades de
Manejo (UM), desde o planejamento
do plantio e da colheita até a entrega
da madeira na fábrica. Para cada
impacto ambiental significativo, real
ou potencial, são adotadas práticas
preventivas, mitigatórias ou corretivas,
conforme os Manuais Técnicos que

Investimentos
em recuperação
ambiental
Áreas
recuperadas

orientam a realização das operações.
A área total sob manejo da Celulose
Riograndense em 2016 era de
322.264 hectares, sendo
170.022 hectares de áreas produtivas
(plantio efetivo + áreas aguardando
plantio) e 137.369 hectares de áreas
de conservação. Mensalmente,
estes dados são revisados e
mantidos atualizados no Sistema de
Gerenciamento Florestal.
A CMPC utiliza uma ferramenta
informatizada que armazena,
controla e atualiza todas as
informações das atividades da área
florestal – o SGF (Sistema de Gestão
Florestal). A partir das características
ambientais de cada fazenda, são
definidas as operações necessárias
para promover a recuperação
da vegetação nativa e eliminar
eventuais fatores de degradação.
Como todas as propriedades
(próprias e arrendadas) onde a
CMPC Celulose Riograndense
realiza atividades florestais são
Georeferenciadas e cada operação
realizada é registrada no SGF, tem-se
pleno controle das áreas tratadas e
dos fragmentos por tratar.

INVESTIMENTOS E ÁREAS RECUPERADAS
2015

2016

2017

TOTAL

R$ 4.174.756,04

R$ 5.535.509,57

R$ 6.808.055,42

R$ 16.518.321,03

2.515 ha

4.873 ha

4.142 ha
(até junho)

11.530 ha

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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FLORA

BIODIVERSIDADE

A

companhia monitora continuamente a
presença e, em alguns casos, a dinâmica das
espécies da flora e da fauna nas áreas que maneja.
Além da contratação de serviços especializados,
realiza parcerias com instituições de pesquisas
que aprofundam os estudos de determinados
grupos e trazem novos olhares e reflexões acerca
do manejo florestal. O plano de manejo é o
documento de base, onde estão os compromissos
assumidos pela empresa. No que diz respeito
à biodiversidade, a CMPC busca aprofundar o
entendimento sobre a interação da silvicultura
com o ambiente onde está inserida. Desta forma,
trabalha com programas de longo prazo e
espécies específicas de flora e fauna que servem
como indicadores de biodiversidade. Também
há uma ênfase nos estudos sobre espécies
ameaçadas de extinção.

INTERVENÇÕES PARA
MELHORIA AMBIENTAL
A Celulose Riograndense prioriza favorecer a
regeneração natural, seja através do isolamento
das áreas, seja utilizando de fertilização e controle
de plantas competidoras. Porém, há situações em
que não existem fragmentos de vegetação nativa
próximos, e o banco de sementes do solo já não tem
capacidade de promover o restabelecimento da
cobertura vegetal. Nestes casos, a empresa adota a
técnica da nucleação, que compreende o plantio de
espécies nativas em grupos de plantas de diferentes
estágios sucessionais. Tal método tem apresentado
resultados muito melhores de sobrevivência do que
o plantio tradicional em área total com espaçamento
uniforme – enquanto a sobrevivência de núcleos
tem atingido 80%, nos plantios em área total não
passava de 25%.
|
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Os cuidados com todos os remanescentes
da vegetação nativa são definidos nos Manuais
Técnicos que orientam as operações florestais.
Através do monitoramento e da caracterização
da vegetação, são identificadas as áreas que
necessitam de intervenções para favorecer a
regeneração natural e os fragmentos com maior
significância ambiental, sejam de conformação
campestre ou florestal.

Resgate de mudas
Grande parte das mudas de espécies nativas
utilizadas nos plantios é resgatada nas próprias
áreas de plantio da empresa. O processo tem
início com o resgate das mudas nas áreas
produtivas e seu transporte até o viveiro. Uma
vez reconhecidas as espécies, com base em suas
características de desenvolvimento (pioneiras,
secundárias e clímax), elas são separadas,
classificadas e identificadas. No viveiro, elas são
plantadas em embalagens descartáveis para se
desenvolverem até o ponto em que possam ser
reintroduzidas no campo, desta vez em áreas
destinadas à conservação ambiental.
A grande vantagem deste processo em relação
à compra de mudas de espécies nativas, que
frequentemente são produzidas a partir de
sementes oriundas de outros estados, é que as
mudas são mais adaptadas às condições locais de
solo e clima, favorecendo o seu desenvolvimento
depois do plantio. A Celulose Riograndense tem
sido pioneira no uso deste método dentro do
Setor Florestal, ao utilizar o recurso em escala
operacional e não apenas em experimentos.
A empresa deu início ao projeto utilizando 10%
de mudas de resgate em seu programa anual de
adequação ambiental, em 2015. Em 2016, o índice
saltou para 50% e, em 2017, o objetivo é alcançar
100%. O sucesso nos resultados permite que a
companhia inclua em sua perspectiva de médio
prazo a multiplicação da técnica para produtores
rurais de sua região de atuação.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

Controle
de espécies
invasoras
Um grande desafio para a
recuperação de áreas degradadas
está relacionado ao controle
de espécies invasoras, em
função do seu potencial de
ocupar o espaço das espécies
nativas, competindo com a
regeneração natural ou mesmo
avançando sobre a vegetação já
estabelecida. Em alguns casos, a
inexistência de manejo adequado
em propriedades vizinhas se
torna um desafio extra. Nas
áreas manejadas pela Celulose
Riograndense, há esforços para
controlar qualquer espécie
exótica arbórea ou arbustiva que
ameace a integridade das áreas
de preservação permanente.
Dentre as espécies invasoras já
identificadas na região de atuação
da empresa, além da uva-dojapão, pinus e gramíneas como
o capim-annoni, está o tojo, uma
espécie arbustiva oriunda da
Europa, que ocorre na metade sul
do Rio Grande do Sul, é bastante
agressiva e causa prejuízos
econômicos. Como ainda não
existem técnicas de eficácia
comprovada para o seu controle,
a companhia vem investindo em
experimentos com diferentes
alternativas de métodos e
produtos para definir a opção
mais efetiva.

Nas áreas manejadas pela Celulose Riograndense,
há esforços para CONTROLAR QUALQUER ESPÉCIE
EXÓTICA arbórea ou arbustiva que ameace a
integridade das áreas de preservação permanente
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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Monitoramento da biodiversidade
São realizados
levantamentos DUAS
VEZES AO ANO, uma
no inverno e outra na
primavera, em áreas
previamente demarcadas.
Até o momento
foram feitos NOVE
LEVANTAMENTOS

Somadas, as CINCO
ÁREAS estudadas
possuem uma riqueza
total de 235 ESPÉCIES
|
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A Celulose Riograndense vem
realizando monitoramentos em
diferentes grupos da fauna e
tipologias vegetais desde finais da
década de 90, quando implantou
seu Sistema de Gestão Ambiental.
As metodologias e grupos são
revisados periodicamente,
de modo a aprofundar o
entendimento das interações
entre os plantios de eucalipto e
os diferentes elementos do meio
onde se desenvolve a atividade.
Todo este esforço objetiva a
evolução constante do Manejo
Florestal.
O monitoramento de
vegetação campestre ocorre
em cinco áreas, localizadas
em três hortos florestais na
região da cidade de São Gabriel
(RS). O objetivo é entender as
eventuais alterações na vegetação
campestre após a implantação da
silvicultura, através de parâmetros
como a riqueza da diversidade, o
porte das plantas, sua estrutura
e aspecto geral. Isto permite
que, ao longo do tempo, possam
ser indicadas e realizadas ações
de manejo para a melhoria ou
manutenção da diversidade
inseridas dentro do manejo da
silvicultura. Os levantamentos
são feitos em parcelas (áreas
previamente demarcadas) duas
vezes ao ano, uma no inverno
e outra na primavera. Até o
momento foram feitos nove
levantamentos. O primeiro, de
seleção de áreas, e mais oito
de amostragem florística e
fitossociológica.
Somadas, as cinco áreas
estudadas possuem uma riqueza
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

total de 235 espécies. Em média,
cada horto apresenta cerca de 90
espécies, sendo o São Bento o que
apresenta a maior variedade: 100.
Os monitoramentos demonstram
um pico da diversidade no
primeiro ano de levantamento,
em 2013, após a mudança do
sistema produtivo, com a redução
drástica do ingresso de gado nas
áreas. A partir de então, houve um
declínio gradual da diversidade,
devido ao estabelecimento de
espécies dominantes, como o
capim-caninha, a macega-mansa,
a macega-estaladeira e o capimannoni. Isso acontece dentro dos
hortos, que representam apenas
parcela de uma paisagem maior,
onde a vegetação campestre,
associada à pecuária, pode ou
não ser mantida, de acordo com
as decisões tomadas por outros
proprietários de terras.
Quanto à vegetação
florestal, diversas campanhas,
em diferentes fazendas, foram
realizadas entre 1997 e 2007,
cujos resultados serviram de
referência para os programas
de adequação ambiental da
empresa. Atualmente, apenas
caracterizações pontuais são
efetuadas, como, por exemplo,
para a definição de Áreas de Alto
Valor de Conservação (AAVC).
Entre as espécies identificadas,
foram encontradas três com status
de ameaça de extinção, o que vem
se mantendo há alguns anos. No
Horto Formosa 2, as espécies bibi
e perpétua-do-mato-peluda estão
nesta condição. Já no Horto São
Bento, é a jarrinha-gaúcha que se
encontra ameaçada.

Além de contínua
vigilância, a empresa
possui PROJETOS
específicos para
ESPÉCIES AMEAÇADAS
de extinção

FAUNA
Os projetos de monitoramento de mamíferos,
aves, anfíbios, répteis e peixes traduzem
a preocupação e o respeito da Celulose
Riograndense com a preservação, o bem-estar
e a diversidade das espécies animais. A empresa
possui projetos específicos para espécies
ameaçadas de extinção. Também dispõe de
contínua vigilância, realizada pelo sistema
de ronda por todas as áreas da CMPC, para
coibir a caça. E, desde 2010, mantém a Reserva
Barba Negra, a primeira Reserva Particular de
Patrimônio Natural (RPPN) criada por uma
empresa privada no RS.

Monitoramento herpetofauna
O programa identifica e avalia
os efeitos das atividades de
silvicultura sobre as comunidades
de répteis e anfíbios. Seu objetivo
específico é o inventariamento
das espécies por regiões
dos hortos, comparando a
diversidade encontrada dentro
e fora deles, e as eventuais
mudanças observadas na
abundância e na riqueza de cada
uma. Os levantamentos permitem
distinguir se houve exclusão,
favorecimento ou introdução de
alguma espécie nova em função
do manejo da área.
O estudo abriga quatro
hortos: Cerro da Lagoa, Mon Nou
2, Santa Amália e Vila Palma 2.
Os levantamentos acontecem
durante todo o ciclo do eucalipto:
antes, durante e depois do plantio.
Neles, as amostras observadas
antes do plantio e aquelas fora das

áreas dos hortos (chamadas de
controle) e as de dentro do horto
(interferidas) são comparadas
para estabelecer se ocorreram
mudanças.
No que se refere à riqueza de
répteis, o horto que apresenta a
maior diversidade total é o Cerro
da Lagoa, com 25 espécies (18
dentro e 18 fora). No Vila Palma
2 observa-se um total de 23
espécies, sendo 20 delas fora e
10 dentro da área de manejo. No
Mon Nou 2 há a ocorrência de 18
espécies, 15 fora e 12 dentro. E,
no Santa Amália, 14 espécies (10
fora e 9 dentro). As observações
permitiram ainda identificar nas
áreas duas espécies ameaçadas
de extinção: o cágado-rajado
e o lagarto papa-vento-do-sul.
Importante salientar que as
diferenças entre a diversidade
dentro e fora do horto podem não
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

ser significativas estatisticamente.
Os resultados também indicam
que, após o período de operações
mais intensas, que podem
“afugentar” várias espécies, tem
início uma estabilização dos
ambientes, quando se observa
o retorno de espécies para as
áreas dos hortos (por exemplo, os
répteis no Vila Palma II).
Em relação aos anfíbios,
a diversidade é bastante
equilibrada na comparação entre
os hortos. O Santa Amália e o Mon
Nou 2 apresentam 23 espécies
cada, sendo que, no primeiro,
há a ocorrência de 21 espécies
fora e 22 dentro do horto e, no
segundo, os números são de 20
e 15, respectivamente. No Cerro
da Lagoa foram identificadas 22
espécies (20 fora e 21 dentro). E,
no Vila Palma, 21, sendo 20 fora e
16 dentro.
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Monitoramento
de avifauna

O

s levantamentos buscam
avaliar as interferências da
silvicultura sobre as comunidades
de aves nas áreas estudadas e
compará-las com as atividades
da agropecuária. São observadas
as diversidades existentes
dentro e fora dos hortos durante
todo o ciclo do eucalipto. Ao
todo, sete hortos são objeto
das campanhas: Barba Negra,
Cuentrilho, Fazenda da Bota,
Formosa, Mangueira 1, Pinheiros
e Quitéria. A metodologia inclui
pontos de escuta e transecções.
No primeiro caso, o pesquisador
permanece em pontos
específicos, identificando o
canto das aves. Já as transecções
consistem em caminhadas pelas
áreas, com a identificação de
espécies ouvidas ou visualizadas.
Os levantamentos concluíram
que os hortos estudados
possuem uma vasta riqueza de
espécies de aves. No Barba Negra
esta diversidade chega a 200
espécies, sendo que 180 foram
observadas em área externa ao
horto e 125 em seu interior. Em
todas as sete áreas a riqueza total
de espécies é superior a 100.
As campanhas permitiram
identificar a existência de pelo
menos seis espécies de aves
ameaçadas de extinção. São
elas o caboclinho-de-chapéucinzento, a corruíra-do-campo,
o gavião-cinza, o papa-moscasdo-campo, o papagaio-charão
e o pato-do-mato. A Celulose
Riograndense desenvolve um
projeto específico em relação ao
papagaio-charão.

|
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Monitoramento
de mastofauna
Os estudos analisam as
interferências da silvicultura sobre
as comunidades de mamíferos
de médio e grande porte. As
campanhas são desenvolvidas
nos mesmos sete hortos que
sediam os levantamentos
relativos à avifauna: Barba Negra,
Cuentrilho, Fazenda da Bota,
Formosa, Mangueira 1, Pinheiros
e Quitéria. Em ambientes de
mata nativa e de eucalipto, são
monitoradas a diversidade e a
abundância das espécies ao longo
das diferentes fases de manejo
da silvicultura. O levantamento
verifica se os animais utilizam os
talhões de eucalipto como habitat
ou área de deslocamento, com
o uso de técnicas de transecção
(por observação direta ou por
meio de vestígios, como pegadas
e fezes ) e de armadilhamento
fotográfico (máquinas fotografam
ou filmam as áreas durante as
24 horas por dia, por 14 dias).
As campanhas demonstraram
que a riqueza de mamíferos de
médio e grande porte nos hortos
varia de 10 a 14 espécies, sendo
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

o Cuentrilho o que tem a maior
diversidade. Foram identificadas
até o momento 21 espécies,
das quais oito sob ameaça de
extinção. São elas o bugio ruivo,
a paca, a cutia, o gato-do-mato,
o gato-maracajá, a lontra, o
quati e o tamanduá-mirim. Os
levantamentos concluíram que,
em geral, as espécies registradas
nas florestas de eucalipto são
menos exigentes quanto à
qualidade dos ambientes e mais
generalistas, adaptando-se com
maior facilidade a áreas alteradas.
Pode-se observar também que os
plantios de eucalipto são usados
como área de deslocamento para
diversos animais. E os plantios
com sub-bosque desenvolvido
podem fornecer locais de abrigo
e alimentação. A fase de plantio,
com sua intensa movimentação
de trabalhadores e emissão de
ruídos, afugenta os animais,
que buscam abrigo em áreas
adjacentes. Após o plantio, há
redução da disponibilidade de
ambientes campestres para
algumas espécies. E, com a
estabilização do plantio, em
alguns casos as espécies retornam
para áreas remanescentes de
campo dentro dos hortos.

Projeto especial
bugio-ruivo

O

bugio-ruivo é classificado como
uma espécie vulnerável no Rio
Grande do Sul e na lista nacional,
sendo que sua presença é definida
como muito importante para a faixa
de transição entre os biomas Mata
Atlântica e Campos Sulinos (bioma
Pampa). A Celulose Riograndense
monitora a existência do bugio
ruivo desde 2013, em 19 de seus
hortos florestais. Até o momento,
foram feitos seis levantamentos
para localizar e quantificar
espécimes, permitir a manutenção
e conservação das áreas por eles
utilizadas e desenvolver ações
que possibilitem que continuem a
dispor dos locais como habitat em
condições adequadas. Para realizar os
monitoramentos, dois profissionais
caminham silenciosamente no
interior das matas com o intuito de
avistar grupos de animais. Em locais
mais elevados, fora das matas, a
varredura é feita com binóculos, o
que possibilita avistar espécimes que
estejam sobre a copa das árvores. A
vocalização, chamada popularmente
de ronco do bugio, é uma excelente
forma de localização dos animais.
Em todos os hortos monitorados,
os pesquisadores visualizaram
indivíduos ou houve registro feito
por moradores das proximidades.
Considerando-se cada visualização
um indivíduo, foram localizados
até o momento 120 espécimes,
que representam 27 grupos, nos
19 hortos. Eles são encontrados
principalmente nas matas ciliares
dos arroios Calombos, dos Ratos, dos
Cachorros e na costa do arroio São
Francisquinho.

Na maior parte dos grupos, duas
características chamam a atenção: a
presença de mais de um macho e de
indivíduos juvenis. A existência de até
quatro machos em cada grupo indica
que eles devem viver em pequenas
áreas. Também costuma ser uma
estratégia usada para obtenção de
alimentos e defesa de território. O
fato de em praticamente todos os
grupos ser constatada a presença de
bugios jovens indica que a espécie
está se reproduzindo nas regiões
dos hortos. Nas proximidades da
rodovia BR 290 foram encontradas
espécimes atropeladas, o que
pode ser um indicativo de que os
animais se deslocam tentando
cruzar a rodovia. Os monitoramentos
têm concluído que existe uma
significativa conservação das áreas
de preservação permanente, ou
seja, as matas ciliares dos entornos
dos arroios que cortam ou passam
nos limites dos hortos. A prática da
companhia se mostra de fundamental
importância, já que a conservação
permite que as matas alcancem uma
altura que viabiliza o trânsito dos
bugios, uma das principais medidas
para a conservação da espécie. Outra
medida importante é o fato de não
ser feito o corte total de eucaliptos
nos hortos de grandes dimensões. O
corte em mosaicos evita mudanças
drásticas na paisagem e, assim,
a fauna não sofre um impacto
tão expressivo, o que aumenta a
possibilidade de que permaneça nas
áreas das matas ciliares, sem precisar
invadir outros lugares e concorrer
com espécies já existentes nos
mesmos.

Considerando-se
cada visualização
um indivíduo, foram
localizados até o
momento
120 ESPÉCIMES,
que representam
27 grupos, nos
19 hortos
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A Celulose
Riograndense
MONITORA A
EXISTÊNCIA do
bugio-ruivo desde
2013 em 19 de seus
HORTOS FLORESTAIS.
Até o momento
foram feitos seis
levantamentos
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Monitoramento de
impactos ambientais
das operações

Projeto
Papagaio-charão

O

objetivo da
campanha
é localizar e
contabilizar a
população presente,
identificando
possíveis
dormitórios e áreas
de alimentação e
reprodução nas
cercanias dos hortos. Com isso, a companhia
se propõe a estabelecer medidas para a
manutenção dos locais, de forma a contribuir
com a permanência das aves e subsidiar recursos
naturais, que incluem os remanescentes de
vegetação nativa nos hortos, mas também
alguns plantios utilizados como dormitório,
extremamente importantes para a preservação
da espécie. Os dados são colhidos em dois
momentos. O primeiro, quando populações
de papagaios migram de Santa Catarina para
o Rio Grande do Sul (meados de agosto)
buscando locais de abrigo para o pernoite
(dormitórios). O segundo momento é quando
ocorre a aglomeração dos indivíduos que já se
reproduziram e estão na iminência de retornar ao
estado vizinho (dezembro-janeiro). Em ambos os
momentos, os levantamentos são feitos por dois
técnicos munidos de binóculos, lunetas, máquinas
fotográficas, gravadores e microfones, realizando
observações diretas no início da manhã e no
final da tarde. Os pesquisadores tentam, ainda,
contabilizar o número de espécimes, confirmando
sua ocorrência e buscando informações por meio
de relatos de moradores. Os monitoramentos
demonstraram que o horto Mon Nou é um local
de dormitório relevante para as aves devido a
grande quantidade de indivíduos encontrados
ocupando os plantios de eucalipto. A mata
nativa do horto São Rafael também se mostrou
importante para a manutenção dos papagaios
porque contribui para sua alimentação e, muito
provavelmente, para sua reprodução.
|
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A CMPC realiza vistorias periódicas no intuito de
verificar a implementação das regras operacionais
contidas nos Manuais Técnicos. Além das vistorias
realizadas por técnicos da própria Celulose
Riograndense, desde 2016 o monitoramento do
nível de conformidade dos processos operacionais
da área florestal com relação às instruções de
trabalho passou a ser realizado por empresa
externa. A empresa de monitoramento recebe
mensalmente a programação de inspeções a
realizar, com base na distribuição das frentes
de trabalho, e envia os avaliadores sem aviso
prévio às equipes que serão supervisionadas.
Cada verificação realizada gera relatórios para os
técnicos da CMPC responsáveis, para que estes
possam tomar ações referentes ao tratamento dos
desvios identificados.
Além da conformidade operacional, também
são verificados aspectos relacionados às
sinalizações exigidas nas frentes de trabalho e
os eventuais impactos ambientais produzidos
pela operação, com foco na geração de resíduos,
cuidados com a vegetação nativa, controle de
vazamentos e prevenção da compactação do
solo/erosão.
Quanto ao monitoramento de aspectos
ambientais relacionados às atividades florestais,
a empresa mantém verificações sistemáticas
do atendimento de condicionantes contidas
nas Licenças de Operação emitidas pelo órgão
ambiental responsável pelo licenciamento
da Silvicultura. Neste sentido, a companhia
aperfeiçoou, em 2017, a sistemática de registro
e acompanhamento destas condicionantes,
adotando uma ferramenta informatizada que
permite não apenas que o responsável de cada
fazenda responda sobre o atendimento de cada
item, mas também anexe evidências documentais
e imagens das áreas avaliadas. Adicionalmente,
a coordenação ambiental realiza auditorias
sistemáticas nas fazendas para evidenciar o
cumprimento das condicionantes contidas nas
Licenças Ambientais.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

GESTÃO DE
RESÍDUOS
Índices de
desempenho
indicam a correta
separação e
identificação dos
resíduos para
cada prestador de
serviços

C

om a expansão das áreas de
plantio e intensificação das
operações de colheita voltadas
ao atendimento da demanda de
madeira da nova fábrica, houve
um incremento significativo
na geração de resíduos
associados às operações de
manejo florestal. Para manter
uma gestão adequada da
segregação e destinação final
destes resíduos, foi criada uma
sistemática de orientação aos
trabalhadores e monitoramento
da implementação dos

procedimentos estabelecidos.
Além de frequentes vistorias
nas frentes de trabalho, são
realizadas avaliações no resíduo
recebido na central de triagem
localizada na fábrica, produzindo
índices de desempenho
quanto à correta separação e
identificação dos resíduos para
cada prestador de serviços.
Os resultados são compilados
em relatórios mensais que
subsidiam os técnicos da CMPC
na gestão dos colaboradores
terceirizados.

MONITORAMENTO
E CONTROLE DE
EMERGÊNCIAS
A empresa mantém uma estrutura de
recursos e pessoas treinadas para atuar em
situações de emergência, com foco nos
potenciais impactos significativos da operação.
Além das 15 torres de observação distribuídas
de modo a possibilitar a identificação de
focos de incêndio nas áreas de atuação, estão
disponíveis oito caminhões de bombeiros com
capacidades entre oito mil e 12 mil litros de
água, equipados com radiocomunicadores;
três helicópteros para auxiliar no transporte de
brigadas e no lançamento de água sobre focos
de incêndio e 10 equipes de vigilância florestal.
Os prestadores de serviços são treinados
anualmente para atendimento de situações
de emergência como incêndios florestais,
vazamentos de produtos perigosos e acidentes
no transporte de pessoas e produtos. Nos anos
de 2015 e 2016 um total de 375 trabalhadores
realizou o treinamento.
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Madeira
]
produzida em 57 municípios gaúchos abastece
as duas linhas de produção da unidade industrial de Guaíba
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Eficiência
]
produtiva – Tecnologia de ponta em
equipamentos como o digestor, por exemplo
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Atividades
com rotinas
de controle
ambiental
A

CMPC conta com uma
equipe dedicada aos
controles ambientais de suas
atividades industriais. Com
a partida da nova linha em
2015, novos dispositivos e
equipamentos passaram a fazer
parte da rotina de controles
da empresa. Em janeiro de
2017, a companhia também
colocou no ar o Portal Ambiental
(celuloseriograndense.com.br/
portalambiental), que traz, de
forma atualizada, resultados dos
monitoramentos das emissões
de ar e da qualidade dos
efluentes tratados, reclamações
da comunidade e assuntos
da indústria que possam ter
interface com a comunidade.
O Portal traz, ainda, os
links Qualidade do Ar, medida
pela Rede Ar Sul da Fundação
Estadual de Proteção Ambiental
(Fepam), e Reclamações. O
primeiro permite aos internautas
acessarem os indicadores
produzidos pela Fundação, órgão
governamental responsável
pelo licenciamento e controle
da qualidade ambiental no Rio
Grande do Sul. No segundo, é
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

possível consultar informações
detalhadas de registros feitos
pela comunidade, com dados
sobre o tipo de ocorrência, o
relato, o horário, o local e as
ações colocadas em curso para
responder a demanda. A página
possui, também, o link Eventos
Relevantes, com dados de
situações operacionais.
Já o site da empresa,
apresenta todas as etapas
do Termo de Compromisso
Ambiental Fepam/CMPC, com
os prazos estabelecidos e a
fase em que os trabalhos se
encontram. As publicações
da companhia, como os
Relatórios de Sustentabilidade,
o Plano de Manejo e os
Informativos também podem
ser acessadas na página www.
celuloseriograndense.com.
br/responsabilidade. Aos
que tiverem dúvidas, há um
email para que as mesmas
sejam reportadas a empresa.
A iniciativa atende a uma
recomendação do Ministério
Público para aumentar ainda
mais a transparência constante
das ações da companhia.
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QUALIDADE DO AR
A Celulose Riograndense
não tem poupado esforços para
melhorar sua performance na
obtenção de níveis excelentes de
qualidade do ar. Os investimentos
não são por acaso. O odor
característico do processo
industrial da fabricação de
celulose marcou a trajetória da
companhia em seu passado.
Para mudar aquela realidade, a
empresa aprimorou em muito
os seus processos, inovando
procedimentos, adquirindo
equipamentos, utilizando
tecnologia de ponta e realizando
controle rigoroso. Há três anos,
por condicionante de licença
ambiental, instalou uma Estação
Automática de Monitoramento
da Qualidade do Ar em Guaíba,
passando a medir, em tempo real,

a concentração de poluentes
prioritários, segundo a OMS, que
afetam a qualidade do ar, e a
registrar dados meterológicos. Os
indicadores são disponibilizados
no site da Fepam (www.fepam.
rs.gov.br/qualidade/boletim_
qualidade_ar.asp).
A empresa conta, ainda,
com uma ronda diária de
monitoramento de odor,
realizada por pessoal próprio,
que avalia as percepções
externas à fábrica, abrangendo
um raio de 3,5 quilômetros de
distância no seu entorno.
Nos últimos dois anos,
a Celulose Riograndense
neutralizou, em média,
12,3 milhões de toneladas (veja
gráfico) de gás carbônico do ar
ao ano. O número foi alcançado

em função da extensão das
áreas de plantio da empresa. A
quantidade de CO2 sequestrado
da atmosfera equivale à retirada
de circulação de 2,4 milhões de
veículos no mesmo período, o que
representa, aproximadamente,
três vezes a frota total de veículos
da capital gaúcha, Porto Alegre.
Em suas operações, a companhia
emite 8,8 vezes menos gases
do que as quantidades que
retira da atmosfera. Ou seja,
além de sequestrar aquilo que
emite, a companhia, em função
de sua floresta de plantio
industrial, ainda ajuda a diminuir
significativamente o nível de
CO2 presente na atmosfera,
colaborando para a redução da
intensificação do efeito estufa e
das mudanças climáticas.

Por condicionante de licença ambiental, foi nstalada uma ESTAÇÃO
AUTOMÁTICA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR em Guaíba,
passando a medir, em tempo real, a concentração de poluentes prioritários

[
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INVENTÁRIO DE CARBONO E GASES DE EFEITO ESTUFA
Emissões*, tCO2eq

Sequestro anual,tCO2/ano

2014

752.804

11.944.835

2015

1.142.190

12.944.052

2016

1.327.229

11.735.599

Emissões*, tCO2eq/ADMT

Sequestro anual, tCO2/ADMT

2014

1,73

27,49

2015

1,17

13,24

2016

0,84

7,44

(*) Emissões Escopo 1,2 e 3 para todas as atividades florestais, industriais e logísticas
|
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Na caldeira de força,
o uso de equipamento
dessulfurizador REDUZ
A EMISSÃO de
SO2 em cerca
de vinte vezes

i

EMISSÕES
Na fábrica, as principais emissões
atmosféricas são provenientes das
caldeiras de recuperação das Linhas 1
e 2, alimentadas à base de licor negro
(resíduo do processo de cozimento
da madeira); dos dois fornos de cal,
alimentados por gás natural; e de
uma caldeira de força, alimentada
por carvão mineral. As caldeiras de
recuperação das Linhas 1 e 2 são
controladas pelas condições de
queima em altas temperaturas e por
um precipitador eletrostático para
remoção de material particulado da
queima. Os dois fornos de cal dispõem,
como medida de controle da emissão
de material particulado além do
controle de queima, precipitadores
eletrostáticos. A caldeira de força
também tem sistema de controle de
queima e é dotada de precipitadores
eletrostáticos e de filtros de
manga para o controle de mateiral
particulado. Os gases de Dióxido de
Enxofre (SO2) são monitorados por
equipamento dessulfurizador que
reduz a emissão desta substância em
cerca de 20 vezes. O SO2 absorvido é
recuperado para uso nos processos de
produção de celulose.

[

F

EMISSÕES

ton/ano

Material
particulado

TRS

SOx

NOx

2015

386,8

1,83

1.120,9

2.251,6

2016

379,3

3,09

415,3

3.247,7

TRS ou ERT – Enxofre
Reduzido Total: expressa uma
forma indireta de medir todos
os gases que podem gerar
percepção de odor.
SOx – Óxidos de Enxofre:
compostos químicos formados
na oxidação (queima de Enxofre)
presente em combustíveis.
NOx – Óxidos de Nitrogênio:
compostos químicos formados
na oxidação do Nitrogênio
presente no ar junto a queima
da combustível.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

Os resultados de
Material Particulado, TRS e
NOx têm um incremento
pelo aumento da produção
de celulose neste período
com acréscimo das
novas fontes (caldeira de
recuperação, e forno de cal.
O mesmo não é observado
no caso de SO2, em que
houve redução porque
esta fonte, que já existia,
foi dotada de sistema de
dessulfurização) .
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ODOR
Com a instalação da nova
fábrica, a CMPC conseguir reduzir
os riscos de emissão de odores
porque interligou todas as fontes
de possível geração com as duas
caldeiras de recuperação e os dois
fornos de cal. Desta forma, caso
ocorra qualquer problema com um
dos equipamentos de controle, é
possível direcionar os gases para os
demais equipamentos, realizando
uma espécie de backup no processo
de tratamento dos gases que
geram odor. Seu sistema NCG para

[
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tratamento de odor dispõe de um
nível de automatismo e redundância
até então desconhecido na indústria
de celulose, propiciando uma alta
confiabilidade.
A companhia possui ainda uma
equipe do laboratório treinada para
detectar os odores. Esta equipe
realiza uma ronda duas vezes ao dia
no entorno de até três quilômetros
e meio da fábrica. A partir do
monitoramento, é estabelecido um
índice de frequência de ocorrência
de percepção do odor.

A nova fábrica
possibilitou
a redução
de emissões
graças a um
sistema de alta
confiabilidade

PERCENTUAL DE PERCEPÇÃO DE ODOR

70%
FORTE

60%

FRACO

50%
4,6
40%
30%
4,2

20%

3,6

2,4

2,0

10%
1,4

1,2
0%
Mai/15

0,1

0,1

Jun/15

Jul/15

0,3

0,7

2,4

0,1

Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15

A empresa conta com uma ronda diária de MONITORAMENTO DE
ODOR, que avalia as percepções externas à fábrica, abrangendo
um raio de 3,5 quilômetros de distância no seu entorno
|
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PERCENTUAL DE PERCEPÇÃO DE ODOR

70%
60%
FORTE

50%

FRACO

40%
3,48

30%
2,90

20%

2,71

2,62

2,85
2,06

2,32

2,31

10%
0,65

0%

1,82
1,38

0,30

0,14

0,00

0,05

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

1,52
0,00

0,84
0,07

Jan/16 Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16 Jun/16 Jul/16 Ago/16 Set/16 Out/16 Nov/16 Dez/16

Eventuais reclamações da
vizinhança são feitas por telefone
ou por mail e registradas em um
banco de dados de ouvidoria

(SISPART). As demandas são
avaliadas internamente e
computadas de acordo com
sua procedência.

2015
PROCEDENTES
Cloro

Odor

5

97

Outros Particulado

2

IMPROCEDENTES

Ruido

Serragem

Cloro

Odor

Outros

Particulado

Ruido

Serragem

75

19

3

30

5

9

69

2

44
242

118

PROCEDENTES

IMPROCEDENTES

2016

Cloro

Odor

0

67

Outros Particulado

4

19

Ruido

Serragem

Cloro

Odor

Outros

Particulado

Ruido

Serragem

11

19

1

42

3

9

27

1

120

83
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ÁGUAS E
EFLUENTES

CONSUMO DE ÁGUA
m3

A preocupação com a
diminuição no consumo de água
e seus efeitos benéficos sobre
o meio ambiente são realidade
na Celulose Riograndense. A
fábrica diminuiu drasticamente
a captação de água do lago
Guaíba após a ampliação. O
projeto incluiu a implantação

m3/s

m3/t

2015

4.447.165

2,68

87,1

2016

68.367.018

2,17

43,3

de um circuito fechado de água
de resfriamento na Linha 2 e na
modernização da Linha 1, com as
mesmas tecnologias.
Com as inovações, o volume de

água captado diminuiu e passou
a ser utilizado prioritariamente no
processo. Toda a água utilizada no
processo que tem contato com
químicos vai para tratamento.

BRANQUEAMENTO
Também a etapa de
branqueamento passou a contar
com três lavadores tipo prensa
que possibilitaram reduzir o
consumo específico de água em
50% nessa etapa do processo,
aumentando a eficiência no uso
de água. Com a modernização,
apesar de a produção da fábrica
ter sido quadruplicada após
o processo de ampliação, o
consumo total de água foi
reduzido de 4,0 metros cúbicos
por segundo, em 2014, para 2,1
metros cúbicos por segundo,
em 2016. Com isto a fábrica
reduziu praticamente à metade o
consumo, o que representa uma
eficiência seis vezes maior no uso
da água por tonelada de celulose.
Em relação aos efluentes, a
companhia é uma das poucas
indústrias do setor no mundo que
utiliza o tratamento até o nível
terciário (complementar). Após
tratados, os efluentes da fábrica
são lançados no lago Guaíba, não
alterando a qualidade da água do
corpo receptor.
Por fim, a CMPC, além de
|
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monitorar a qualidade final dos
efluentes tratados diariamente,
também controla a qualidade
da água em cinco pontos do
Guaíba.
Quanto aos efluentes gerados
na nova ETE, foi implantado
um sistema de tratamento que
adota as mesmas etapas da
Fábrica 1, porém com tecnologia
mais moderna. O sistema MBBR
(Moving Bed Biofilm Reactors)
confere uma maior capacidade
no recebimento e tratamento de

cargas orgânicas e de nutrientes.
Isto ocorre sem a necessidade
de aumento da área construída,
ampliando a área superficial de
contato dos efluentes com os
microrganismos utilizados de
modo eficiente. No tratamento
terciário, a instalação de um
novo flotador permitiu à
empresa realizar o polimento
do efluente com menos
área disponível, e atender
plenamente aos requisitos
legais.

ÁGUAS E EFLUENTES
m3
Captação de água
superficial

2015

2016

84.447.165

68.367.018

m3/ton celulose
Consumo de água de
processo/ton celulose

2015

2016

34,3

30,7

m3

2015

2016

Efluente tratado

26.371.850

35.989.971

Água de resfriamento

51.210.720

20.038.542

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE

RESÍDUOS

C

Os investimentos constantes
em tecnologia e minimização de
impactos permitem que a Celulose
Riograndense trate hoje quase que
a totalidade (99,7%) dos resíduos
sólidos decorrentes de seu processo
industrial. O índice é referência
na indústria mundial de celulose.
Reciclados, eles se transformam em
fertilizantes orgânicos, corretivos de
pH de solo e substratos para plantas
comercializados em todo o Rio
Grande do Sul. A recuperação dos
resíduos sólidos é feita por meio de
uma parceria formada em 1988 e que
se estende até os dias atuais com a
empresa Vida Produtos e Serviços em
Desenvolvimento Ecológico. A CMPC
possui uma central de tratamento de
resíduos próxima da fábrica, que ocupa
99 hectares e é operada pela empresa
Vida. A estação tem capacidade para
receber 50 mil toneladas de resíduos
não perigosos por mês.

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

Destinação

2015

Aterro

2016

6.497,28

10.140,47

Compostagem

168.286,95

222.504,08

Reciclagem

303.824,48

282.157,93

Recuperação

22.324,86

14.821,66

500.933,57

529.624,14

TOTAL

Destes resíduos derivam, então, produtos para uso
agrícola, que são tratados e beneficiados pela Vida e
subdivididos em duas grandes categorias:

CC

RESÍDUOS BENEFICIADOS

Produto

2015

2016

Fertilizante orgânico

35.283 ton

34.238

Corretivos
de solo

127.896 ton

20.627

Resíduos sólidos são reciclados e se
transformam em fertilizantes orgânicos,
corretivos de pH e substratos para plantas

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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RESÍDUOS
PERIGOSOS
Os resíduos perigosos recebem
destinação para tratamento
especializado tendo, por premissa,
a não geração de passivos para
a empresa. A CMPC adota, no
processo industrial, formas
de contenção, recuperação
e recolhimento de resíduos
perigosos, que são segregados
na sua origem para posterior
tratamento. Ações voltadas
a cuidados operacionais são
adotadas de modo a minimizar
os volumes de resíduos perigosos
gerados. Nos dois últimos anos,
o volume de resíduos perigosos
caiu de forma significativa. Foram
153,9 toneladas em 2015 e 257,4
toneladas em 2016. Os números
estão abaixo daquele apresentado

N

RESÍDUOS PERIGOSOS

Destinação

2015

2016

6,4

1,0

136,3

225,8

Logística reversa

5,1

13,9

Reciclagem

6,1

16,8

153,9

257,4

Aterro
Incineração

TOTAL

em 2014, que foi atípico, porque,
devido a uma contaminação de
solo detectada durante as obras
da Linha 2, a geração alcançou
1,3 toneladas. E também são
inferiores aos de 2013, ano em
que não foi registrado qualquer
evento extraordinário, e a geração
totalizou 352,7 toneladas.

A Celulose
Riograndense
TRATA HOJE QUASE
QUE A TOTALIDADE
(99,7%) dos
resíduos sólidos
decorrentes de
seu processo
industrial, um
índice que é
referência na
indústria mundial
de celulose
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A Celulose
Riograndense adota,
no processo industrial,
formas de contenção,
recuperação
e recolhimento de
resíduos perigosos

INVESTIMENTOS NA REDUÇÃO
DE IMPACTOS AMBIENTAIS DAS
OPERAÇÕES
Modernização dos picadores de madeira
e sistema do transporte de cavacos,
enclausurado acusticamente e para
contenção de pó de madeira;
Sistema de coleta e tratamento de gases
com odor para toda a fábrica, com alta
disponibilidade e confiabilidade;
Sistema de tela para redução de pressão
do vento sobre a pilha de cavacos para
conter e evitar o arraste de pó de madeira
pela ação dos ventos, desenvolvido com
auxílio do Laboratório de Aerodinâmica
de Construções da Ufrgs;
Muro acústico na fronteira sul entre a
comunidade e a empresa para minimizar
ruídos do processo industrial;
Enclausuramento das principais fontes de
ruído (equipamentos) na fábrica;
Nova estação de tratamento de efluentes
até nível terciário;
Sistemas de lavagem de celulose de alta
eficiência;
Adoção de torres de resfriamento para
fechamento do circuito de água e
refrigeração da fábrica;

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

Sistema de dessulfurização das emissões
da caldeira de força;
Ampliação do modal de transporte fluvial
de madeira e celulose;
Acesso privado direto para a fábrica sem
passagem por vias urbanas;
Geração de energia limpa com excedente
exportado para a rede;
Filtros de alta eficiência para remoção
de material particulado nas caldeiras de
recuperação e forno de cal, bem como
reforma dos atuais;
Ampliação da central de reciclagem de
resíduos industriais.

Ações de
investimento para
MINIMIZAR OS
IMPACTOS das
atividades sobre o
meio ambiente

Com o incremento tecnológico proporcionado pela
ampliação da unidade de Guaíba, a Celulose Riograndense
garantiu a otimização do consumo energético. O decréscimo
pode ser comprovado com os seguintes dados:
CONSUMO DE ENERGIA POR TONELADA DE CELULOSE:

A tecnologia
trouxe
OTIMIZAÇÃO
do consumo de
energia

2015 = 732 kWh/ton
2016 = 610 kWh/ton
No ano de 2015, a indústria apresentou um aumento no
consumo de energia por tonelada de celulose, devido ao
startup da Linha 2, que demandou muito energia apesar da
ainda baixa produção. Já em 2016, o consumo energético
voltou a baixar.

CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE
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]Modernização
]
do complexo industrial – Picadores e sistema de transporte de
cavacos enclausurados acusticamente para contenção de ruído e de pó da madeira
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