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INFORMAÇÕES GERAIS

Nome:

Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA
BR 381, km 172 – Belo Oriente - Minas Gerais

Endereço:
CEP: 35196-000
Fone/Fax:

(31) 3829 5010 / 3829 5260

E-mail

comunicacaosocial@cenibra.com.br

Internet:

www.cenibra.com.br

Insc. Estadual:

063.141486.0136

CNPJ/Mf:

42.278.796/0001-99
Júlio Cézar Tôrres Ribeiro

Representante Legal
Diretor Industrial e Técnico
Versão deste documento

Versão 15 de 2019, correspondente ao 14º ano
após a primeira certificação de 2005.

Revisão deste documento

Próxima revisão até abril de 2020.
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APRESENTAÇÃO
A Empresa
A CENIBRA é uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra
curta de eucalipto. Está localizada no município de Belo Oriente, cerca de 236 km de Belo
Horizonte. Sua produção é direcionada principalmente ao mercado externo, atendendo
principalmente ao Japão, Estados Unidos, países da Europa, América Latina e Ásia.
Para atender ao cliente do setor de celulose e papel com matéria prima oriunda de
atividade florestal sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental e da saúde e da
segurança do trabalho, a CENIBRA utiliza os sistemas de gestão ISO 9001 ISO 14.001. A
Empresa também obteve em 2005 as certificações do Forest Stewardship Council® (FSC®) e
do Programa Nacional de Certificação Florestal (CERFLOR), que são certificações distintas
com princípios e critérios próprios, com objetivo de garantir que o produto CENIBRA é
originado de florestas onde se pratica o manejo florestal sustentável, com responsabilidade
socioambiental. A CENIBRA maneja uma área total de 253.665,84 hectares em 54 municípios,
mais de 98% desta área compõe o escopo da certificação, ou seja, 248.712,68 hectares de
áreas próprias e arrendadas, sendo 128.910,56 hectares de plantações de eucalipto,
103.104,12 hectares de vegetação nativa e 16.698 hectares são destinados à infraestrutura e
outros usos. Independente da certificação, as práticas do manejo florestal responsável seguem
o mesmo padrão em todo o território da empresa.

Missão
“Transformar árvores plantadas, gerando e distribuindo riqueza de forma sustentável”

Visão
“Ser uma empresa perene e admirada por todos”

Princípios
 Ética: praticar a verdade e o respeito em todos os relacionamentos;
 Compromisso com resultados: valorizar a inovação, a competência e o comprometimento
dos profissionais;
 Excelência: trabalhar com qualidade, confiabilidade e competitividade;
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 Sustentabilidade: garantir a competitividade, atendendo a sociedade e preservando a
natureza;
 Espírito Empreendedor: agir no presente com visão de futuro.

Localização e ocupação das áreas
As áreas de plantios florestais da CENIBRA estão localizadas na região centro-leste do
estado de Minas Gerais, inseridas quase que totalmente na Bacia Hidrográfica do Rio Doce;
sub-bacias do Rio Piracicaba, Rio Santo Antônio, Rio Suaçuí Grande, Rio Caratinga e Rio
Piranga, conforme mostra a figura 1.
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Figura 1: Inserção das áreas da CENIBRA na Bacia do Rio Doce
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A CENIBRA maneja uma área total de 253.665,41 hectares (251.888,17 hectares são
áreas próprias e 1.777,67 hectares de áreas arrendadas pela empresa). Deste total,
248.712,68 hectares estão no escopo da certificação, correspondendo a mais de 98% de terras
certificadas para o manejo florestal. As práticas do manejo florestal responsável seguem o
mesmo padrão em todo o território da empresa.
Grande parte destas áreas foi adquirida de empresas de reflorestamento que já
cultivavam eucaliptos. A empresa acredita na sustentabilidade biológica dos ecossistemas
cultivados com o eucalipto, o que pode ser demonstrado pela grande proporção de áreas de
Reserva Legal e Preservação Permanente que são conservadas no manejo de suas áreas,
como vemos na figura abaixo.
Figura 2: Proporção de uso do solo nas áreas manejadas pela Cenibra

Uso do solo
7%

42%

Plantio de Eucalipto

51%

Floresta Nativa (Reserva
Legal e Áreas de
Preservação Permanente)
Outros (estradas, aceiros,
edificações, etc.)

A CENIBRA não tem como negócio a compra de terras para especulação imobiliária.
Havendo aumento na produção de celulose, e consequente aumento na necessidade de
suprimento de madeira, serão adquiridas ou arrendadas novas áreas para plantio e serão
expandidos os contratos do Programa Fomento Florestal.
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A aquisição de novas áreas implica também em nomear estes novos projetos. Para
tanto, a empresa estabeleceu critérios para preservar a identidade sociocultural e
georreferencial das comunidades vizinhas ao imóvel adquirido, bem como reduzir o impacto
social das plantações de eucalipto relacionado à simplificação da paisagem e à monocultura.
De acordo com os critérios estabelecidos, o nome tradicional do imóvel deverá ser
preferencialmente mantido; na junção de dois ou mais imóveis, deverá ser mantido o nome do
imóvel mais conhecido pela comunidade; e nos casos não contemplados nos itens anteriores,
uma equipe interna deverá avaliar a denominação mais adequada, tendo sempre como
referência a preservação da identidade sociocultural e georreferrencial local.

Objetivos do Manejo Florestal
O Plano de Manejo Florestal da Celulose Nipo-Brasileira S. A. - CENIBRA S.A. é uma
ferramenta com o objetivo de demonstrar e evidenciar para as partes interessadas os aspectos
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considerados para garantir a sustentabilidade da produção florestal, assegurar as interrelações de planejamento de curto, médio e longo prazo e promover o abastecimento contínuo
de madeira para a Unidade Indústrial. Ele descreve claramente os objetivos, as
responsabilidades, os recursos disponíveis e as estratégias para a adoção de práticas para um
manejo florestal responsável. Considera em seu escopo o uso responsável dos recursos
naturais e aspectos de sustentabilidade econômica e social do empreendimento florestal. O
manejo florestal da Cenibra também contribui para:
• Proteger e conservar a fauna e a flora locais;
• Gerar empregos diretos e indiretos na região;
• Desenvolver o comércio local e de prestadores de serviço na região de atuação;
• Engajar-se com comunidades e partes interessadas.
Esta versão foi atualizada em 2019. A base de dados utilizada como referência para
essa publicação é de 2018.

GESTÃO FLORESTAL
1)

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MADEIRA

No ano de 2018 a unidade fabril foi abastecida com 82,72% de madeira oriunda de
áreas da empresa e 17,28% de madeira adquirida no mercado, com fazendeiros florestais.
Na tabela 01 abaixo, se encontram as taxas de produção de colheita e silvicultura em
áreas próprias da Cenibra.
Tabela 01: Taxas de produção das áreas de colheita e silvicultura

VOLUMES
m³
Volume colhido

4.370.081

Volume remanescente ¹

22.777.167

ÁREAS
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ha

%

Área efetiva plantada total

123.555

100%

Área colhida

16.018

13%

Área plantada

14.567

12%

13.798.371

Total de mudas produzidas ²
FONTE: Ano Base 2018.
OBSERVAÇÃO:
1 - Volume projetado para 7 anos, não inclui florestas de 0 a 2 anos
2 - Mudas produzidas pelo viveiro em 2018.

A diferença da área colhida em relação à área plantada no ano ocorreu principalmente
ao fato da diferença temporal de entrada nas áreas após a colheita para plantio, e à
significativa implantação de florestas em novas áreas.
A tabela 02 mostra as taxas de produção relacionadas à madeira adquirida por meio
dos produtores florestais fomentados no ano de 2017.

Tabela 02: Taxas de produção do fomento florestal

TAXAS DE PRODUÇÃO FOMENTO FLORESTAL
ÁREAS
ha

%

Área colhida ¹

1.944,55

8,2%

Área em crescimento

21.817,99

91,8%

Área total

23.762,54

100%

908.070,00

m³

VOLUMES
Volume colhido ¹
FONTE: Ano Base 2017.
OBSERVAÇÃO:
1 - Entregue até 31/12/2017
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1.1) Plano Estratégico

O Planejamento Estratégico é um processo que diz respeito à formulação de objetivos
para a escolha de programas e ou projetos de ação e para sua execução, levando em conta as
condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. O plano estratégico tem
como objetivo potencializar as condições favoráveis e minimizar as desfavoráveis. Para isso
são definidas as diretrizes básicas corporativas, buscando a sustentabilidade e competitividade
no mercado.

1.1.1) Planejamento de Longo Prazo (21 anos)

Com base no Planejamento Estratégico para produção de celulose são estabelecidas
as premissas de longo prazo (horizonte de 21 anos), como por exemplo, a produção de
madeira, o percentual de abastecimento com madeira própria e terceiros (fomento florestal e
compra no mercado), definição de estoque mínimo de madeira em pé, aquisição,
desmobilização e substituição de terras.
O Plano de Abastecimento de Madeira determina a estrutura de idade e o fluxo de
produtos florestais com suas receitas e custos, para um determinado horizonte de
planejamento.
Vários fatores devem ser considerados durante a elaboração deste plano, tais como:
demanda atual e futura por madeira, situação atual de terras e florestas, caracterização
topográfica do povoamento, níveis de produtividade, ganhos tecnológicos, custos e receitas
envolvidas, alternativas de manejo, dentre outros.



Horizonte de Planejamento

 O horizonte de planejamento é uma variável muito importante no planejamento,
principalmente levando-se em conta os aspectos da regulação florestal, responsáveis
pela conversão de uma distribuição de uma classe de idade atual em uma estrutura
regulada.
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 O período de planejamento de longo prazo adotado pela CENIBRA é de 21 anos, e a
ferramenta utilizada neste processo é Remsoft (RSPS), que é um sistema de suporte a
decisão (SSD), utilizando a programação linear para otimização da sequência das
atividades do processo florestal.



Restrições ao Planejamento

 Imposição de cotas anuais - garante um fluxo regular de produção a cada período de
colheita por região, através da imposição de níveis de oscilações permitidos;
 Nível de demanda de madeira - garante que no mínimo essa demanda seja atendida;
 Exigência de uma estrutura regulada - a opção mais comumente adotada para obter
uma floresta regulada ao final do horizonte de planejamento consiste na inclusão de
restrições que imponham uma distribuição adequada de classes de idade.
 Nível desejável de estoque final - imposição de um nível de estoque mínimo ao final do
horizonte de planejamento.

1.1.2) Planejamento Tático – Médio Prazo

O objetivo do planejamento tático é informar os projetos que serão colhidos nos
próximos 7 anos, de acordo com a necessidade de consumo da fábrica, e levando-se em
consideração as dificuldades de infraestrutura, colheita e transporte da madeira em função dos
períodos do ano (seco ou chuvoso). Também são verificadas as sequências de deslocamentos,
de modo a facilitar a fixação da mão-de-obra no próprio local de trabalho, evitando
deslocamentos longos ou transferência temporária de empregados.
Para isso, utilizam-se as informações geradas pelo Planejamento de Longo Prazo, por
meio das quais são selecionados os projetos dos primeiros 7 anos que foram otimizados no
sistema RSPS. A ferramenta utilizada neste planejamento é o SPMP – Sistema de
Planejamento de Médio Prazo.

1.1.3) Planejamento Operacional – Curto Prazo (18 meses)
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O objetivo do planejamento operacional é a seleção dos projetos a serem orçados
(orçamento físico) para colheita, transporte e silvicultura, obedecendo a uma sequência de
corte que contemple os projetos estratégicos para os meses de chuva (novembro a março),
bem como atendendo às possíveis demandas de consumo adicionais da fábrica no período e
regulação do estoque de madeira pronta para transporte (campo e pátios).
Esse planejamento é realizado pela Coordenação de Planejamento e Controle
Florestal, com a participação dos Departamentos de Colheita, Logística e Silvicultura. Em
casos de ocorrência de fatores operacionais e ambientais, ou restrições legais não previstas
(por exemplo, atrasos em processos de licenciamento), a sequência dos projetos a serem
colhidos sofre alteração de modo a minimizar tais impactos. Tais alterações retroalimentam o
planejamento tático.
Os projetos selecionados deverão ser aqueles contemplados no Planejamento Tático
– Médio Prazo. As ferramentas utilizadas neste planejamento são: SPCP (Simulador de
Planejamento de Curto-Prazo) e PAC: Planejamento Anual de Colheita e PAS: Planejamento
Anual de Silvicultura.

1.2) Planejamento Técnico, Econômico, Ambiental e Social - PTEAS

O PTEAS é uma atividade multidisciplinar executada pelas áreas operacionais de
Infraestrutura, Colheita, Logística e Silvicultura, assim como pelas áreas de apoio:
Planejamento, Meio Ambiente, Social e Segurança do Trabalho. O objetivo principal da
atividade é diagnosticar e propor medidas preventivas, corretivas, mitigadoras e de melhoria,
durante o planejamento e execução das operações de manejo florestal. O uso desta
ferramenta é uma maneira de assegurar que os princípios econômicos, de qualidade e de
respeito ao meio ambiente e as comunidades do entorno das áreas da empresa, sejam levados
em consideração no momento do planejamento das atividades de implantação, reforma e
colheita.
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Figura 03: Detalhe da área da empresa, com áreas de preservação, reserva e silvicultura.

O PTEAS pode ocorrer das seguintes maneiras:
1) PTEAS Preliminar: É o planejamento realizado para dar suporte ao ato de compra de
terras e tem como foco o percentual de utilização, percentual de mecanização,
produtividade de plantios florestais (quando houver), e passivos ambientais.

2) PTEAS Implantação / Colheita: É executado para definir o planejamento de estradas e
demais infraestruturas, levantar necessidades de autorizações ambientais, identificar os
aspectos e impactos ambientais, sociais e de segurança, bem como propor medidas
preventivas, corretivas, mitigadoras e de melhorias durante a execução das operações
de infraestrutura, colheita, transporte e atividades silviculturais na fase de regeneração
ou reforma do projeto florestal.
Na execução da atividade, após agendamentos e disponibilização de mapas, é
realizada uma vistoria de campo por uma equipe composta de supervisores, analista ambiental,
analista de relações institucionais e técnico de segurança, na qual são discutidos e locados em
mapas, os aspectos relevantes a respeito da locação de estradas, retificação de trajetos, fluxos
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de carregamento, interferências para comunidade, perigos e riscos das atividades, dentre
outros. Além disso, são definidas restrições de acordo com as premissas de Manejo Florestal
da empresa:


Restrições

Técnicas:

Afloramentos

rochosos,

dificuldade

de

acesso,

planejamento de malha viária, declividade restritiva, etc;


Restrições Ambientais e Legais: Necessidade de licenças e autorizações
ambientais, aspectos ambientais relacionados às áreas de Reserva Legal e de
Preservação Permanente, áreas susceptíveis à erosão, sítios de valor histórico,
ecológico, cultural, religioso ou arqueológico, etc;



Restrições Sociais: Proximidades com assentamentos populacionais, aspectos de
geração de poeira, impacto visual, risco de acidentes com usuários de vias,
águas de abastecimento, etc.



Restrições de saúde e segurança ocupacional: Existência de micro-relevo,
barranco alto, talhões com plantio de idade avançada, presença de apiário, etc.

Após vistoria, todo material é analisado e validado pelos responsáveis das áreas
operacionais, social, saúde e segurança ocupacional e meio ambiente. As alterações indicadas
no PTEAS são incorporadas ao microplanejamento de colheita e de silvicultura, e alimentam o
sistema de cadastro florestal. Ao longo dos ciclos florestais, o PTEAS é uma fonte de registro e
monitoramento das mudanças ocorridas no manejo das florestas.
A aplicação do PTEAS traz diversos ganhos ambientais e sociais para a CENIBRA,
como exemplo, a redução da densidade de estradas nos projetos, diminuindo a movimentação
de terra e o risco de erosão e carreamento de solo para os cursos d´água. Ainda, a inclusão do
aspecto social nessa atividade, melhora a relação da empresa com as comunidades próximas,
pois considera os impactos das operações florestais sobre essas comunidades. Toda essa
visão holística dos projetos florestais, resulta na otimização do uso do solo, promovendo
inclusive, aumento das áreas produtivas da empresa.
Além destes benefícios, o PTEAS é considerado uma ferramenta de melhoria continua
que aprimora o planejamento e uso do solo nas propriedades da empresa.

Resumo Público do Plano de Manejo Florestal

15

Diretoria Técnica
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Coordenação de Meio Ambiente

1.3) Produção de Mudas

Objetivando centralizar em uma única unidade todas as atividades de produção de
mudas para abastecer as futuras florestas renováveis mantidas pela empresa, a CENIBRA
investiu na implantação de um Viveiro Florestal com tecnologias de padrões mundiais no que
se refere às técnicas empregadas na produção de mudas de eucalipto por clonagem.
Figura 04: Viveiro CENIBRA.

Tendo capacidade de produção anual de 25 milhões de mudas e localizado a cerca de
2 quilômetros da Unidade Industrial da Empresa, o complexo agrega o que de mais inovador e
sofisticado existe em termos tecnológicos, contando com uma estrutura que permite controlar
os fatores de produção tais como temperatura, umidade, luz, nutrientes e água. Além destes
pontos vitais para a produção, o meio ambiente e o capital humano da empresa também foram
diretamente incorporados no projeto, resultando em melhor aproveitamento de fertilizantes e
água, inclusive com tratamento e reuso deste recurso. Além disto, todo o viveiro foi
ergonomicamente adequado para que o trabalhador execute as atividades com o menor
esforço possível.
A partir de material genético próprio originado do Programa de Melhoramento
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Genético e Desenvolvimento Clonal da Empresa, as mudas são produzidas em tubetes com
substrato de vermiculita, casca de arroz carbonizada e fibra de coco, sendo manejadas e
preparadas para o plantio conforme procedimentos internos.
No ano de 2018 foram produzidas 13.798.371 de mudas e expedidas 12.565.169, das
quais 11.901.297 foram para plantio próprio e 663,872 para plantio no Programa de Fomento
Florestal da Cenibra.

1.4) Atividades Silviculturais

Para que sejam iniciadas as atividades silviculturais em cada projeto, uma equipe
multidisciplinar da empresa realiza o PTEAS (Planejamento Técnico, Econômico, Ambiental,
Social, Segurança e Saúde Ocupacional de Projetos Florestais). Em seguida, na fase de
microplanejamento silvicultural, são demarcadas as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, bem como definidas as restrições que possam interferir no manejo adequado de
um talhão (Implantação, Reforma ou Regeneração). Tais restrições podem ser de ordem
técnica, operacional ou ambiental. Também são definidas as áreas de mecanização e,
juntamente com a área de pesquisa e desenvolvimento florestal, a recomendação de material
genético, baseando-se principalmente na adaptação de determinado clone às condições
ambientais específicas e à diversificação de clones em áreas contínuas.
Figura 05: Detalhe do talhão de Eucalipto.
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A sequência e a intensidade de realização das operações silviculturais dependem de
alguns fatores tais como tipo de solo, produtividade/material genético do ciclo anterior,
declividade, condições edafoclimáticas da área, entre outros.
Para que as recomendações técnicas sejam seguidas no momento da realização
destas atividades, um procedimento interno é aplicado pelas equipes de campo, sendo que os
responsáveis pela realização de cada operação gerenciam seu processo através de registros
de cada controle, com posteriores tomadas de decisão, caso necessário.

1.5) Inventário

O uso eficiente, a conservação e o manejo dos recursos florestais requerem o
conhecimento de características quantitativas e qualitativas das florestas e o acompanhamento
contínuo da sua produtividade (m³/ha/ano). Esse conhecimento é possível por meio de
inventários florestais, cuja técnica utiliza dados de parte da população (amostras) para gerar
estimativas para todo o povoamento florestal.
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1.6) Colheita / Transporte

O suprimento da madeira de eucalipto é realizado com o sistema de corte raso da
floresta em rotações médias de 7 (sete) anos, com posterior reforma ou condução da
regeneração por mais uma rotação.

Figura 06: Harverster realizando a colheita e traçamento.

As atividades de colheita são realizadas de forma mecanizada em 91% das áreas da
empresa. Para a colheita mecanizada são utilizados Harvester’s e Forwarder’s em áreas
consideradas de “colheita padrão”, cuja declividade chega até 27º. Para as áreas com
declividade entre 27º e 35º, são utilizados Harvester e Forwarder, ambos operando com
Guincho-Work (GW) acoplado.
O remanescente de eucalipto colhido de forma semi-mecanizada que ainda ocorre nas
áreas, representa uma parcela inferior a 9% do total de madeira colhida na empresa, sendo
oriunda quase totalmente de áreas de ocorrência de quebra por vento ou onde o micro relevo
do talhão apresenta grande irregularidade. Para operar nestas áreas, a CENIBRA conta com
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uma equipe especializada que realiza o corte com o uso de motosserras e o baldeio é com o
uso de trator TMO (guincho) ou Forwarder.
A madeira colhida em áreas próprias e baldeada é transportada para a unidade
industrial em Belo Oriente, em caminhões do tipo rodotrem. Exclusivamente nas áreas da
Regional de Nova Era, ocorre o transporte rodoferroviário, no qual a madeira é transportada
por via rodoviária do campo até a estação ferroviária, de onde segue de trem para a unidade
fabril.
A origem da madeira colhida, para efeitos de certificação de cadeia de custodia, é
garantida em qualquer momento por meio da Nota de Transporte de Madeira - NTM, desde a
fase de corte até a entrega da madeira na fábrica.

2) PESQUISA FLORESTAL

As atividades de pesquisa florestal na CENIBRA, além de contar com equipe
especializada em diversas áreas da ciência florestal, tem como forte aliada à realização de
parcerias com Universidades e outras instituições de pesquisa, coordenadas por especialistas
que agregam conhecimento e têm como suporte estrutura de laboratórios bem equipados para
o atendimento das demandas de análises.
Os aspectos mais relevantes das principais áreas de atuação da Área de Pesquisa
Florestal são descritos a seguir:

2.1) Melhoramento Genético

A base desta importante área da engenharia florestal que compõe o setor de pesquisa
da CENIBRA é, em primeiro lugar, a própria genética. Ela é de fato uma área de conhecimento
que exige a integração e uso de vários campos da Engenharia Florestal, como a botânica,
taxonomia, genética, citologia, fitopatologia, entomologia, biologia molecular, fisiologia,
estatística, entre outras. Quando o objetivo é selecionar e indicar árvores para plantio
comercial, com maiores teores de celulose e maior facilidade de extração pela indústria,
conhecimentos e trabalhos na área de tecnologia da madeira são imprescindíveis para a
condução de programas de melhoramento genético.
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Esta área é a responsável pela indicação de material genético que ofereça maior
rendimento à empresa, influenciando significativamente a produtividade da silvicultura, o
processo de colheita e transporte da madeira, e a extração da celulose pela indústria.

2.2) Manejo e Controle de Pragas Florestais

Na CENIBRA, em virtude de características ambientais da região e do modelo de
manejo das florestas não tem ocorrido pragas florestais que promovam danos econômicos
expressivos, com exceção das formigas cortadeiras e do Percevejo Bronzeado do Eucalipto. A
manutenção da população de pragas florestais abaixo do nível de dano econômico é
fundamental para garantir a produtividade dos plantios. Para isso é implementado o Manejo
Integrado de Pragas visando preservar os fatores de controle populacional, tendo-se como
base o respeito aos aspectos ecológicos, sociais e econômicos.
O monitoramento das pragas florestais esporádicas é feito pelos observadores
florestais, que além de proteger o patrimônio da empresa, auxiliam na detecção de eventuais
focos de insetos praga. Dessa forma, ao ser localizado um foco de inseto praga, o mesmo é
monitorado até a sua extinção ou, caso necessário, o seu combate, que somente ocorre ao se
iniciarem os danos econômicos. Nesta atividade são utilizados produtos biológicos, catação
manual e, em último caso, com uso de inseticida químico devidamente registrado no órgão
competente.
As formigas cortadeiras são uma praga constante. No primeiro ano de idade o controle
é feito sistematicamente por equipes treinadas utilizando iscas formicidas granuladas à base de
sulfluramida. Nas regiões de baixada de Belo Oriente e Ipaba os combates sistemáticos são
feitos até o segundo ano de idade. Nos plantios com idades acima de 2 e 3 anos, o
monitoramento de formigas é feito previamente por meio de modelos estatísticos, que
determinam ou não a necessidade de controle.
A Empresa estabeleceu um Plano de Otimização do Uso de Defensivos Agrícolas, que
fornece as diretrizes para a condução e otimização do Manejo Integrado de Pragas, Doenças e
da Matocompetição. O Plano pode ser verificado no Departamento de Planejamento, Controle
e Pesquisa, área de Pesquisa e Desenvolvimento.
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2.3) Solos, Nutrição e Manejo Florestal

Na CENIBRA o fator edáfico de produção representa um diferencial que pode garantir
tanto o aumento do potencial competitivo, em função dos significativos potenciais de resposta
do eucalipto a fertilizantes associados às características físicas desses solos extremamente
favoráveis ao cultivo de florestas, quanto a perdas desse potencial competitivo em função da
elevada susceptibilidade à degradação química e física. Deste modo, o manejo adequado do
solo é essencial para produtividade dos plantios
Buscando formas de garantir a conservação desse recurso (com qualidade
satisfatória), a CENIBRA desenvolve vários trabalhos nas áreas de solo e de manejo. As áreas
de atuação e os respectivos objetivos são descritos abaixo:



Levantamento e Classificação de Solos: Conhecer as características do solo que
são de interesse para o cultivo do eucalipto, visando à definição de unidades de
manejo. Uma unidade de manejo é formada pelo agrupamento de áreas
homogêneas quanto aos atributos clima, solo e relevo;



Fertilidade e Nutrição: Corrigir e manter a fertilidade do solo, minimizando as
limitações nutricionais ao crescimento do eucalipto;



Conservação do Solo e da Água: Definir medidas visando à conservação do solo
e o aumento da quantidade de água disponível no solo e produzida nas áreas de
cultivo de eucalipto;



Utilização de Modelos Baseados em Processos para a Estimativa da
Produtividade Florestal: Entender e modelar todos os processos envolvidos na
produção florestal e simular dos efeitos de variações climáticas e edáficas sobre o
crescimento do eucalipto;



Climatologia: monitorar e disponibilizar informações climáticas das áreas de
atuação;



Manejo da Regeneração: Desenvolver técnicas de manejo que possibilitem a
condução de florestas pelo sistema de talhadia;



Manejo de resíduos da colheita: Buscar o ponto de equilíbrio entre retorno
econômico e sustentabilidade produtiva; deixando a quantidade de resíduo

Resumo Público do Plano de Manejo Florestal

22

Diretoria Técnica
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Coordenação de Meio Ambiente

suficiente para manutenção e aumento nos teores de matéria orgânica do solo e
redução da exportação de nutrientes no ato da colheita;
Portanto, os trabalhos desenvolvidos nestas áreas têm como finalidade potencializar a
capacidade produtiva dos sítios e a manutenção de sua qualidade, garantindo desse modo, a
sustentabilidade do processo de produção de madeira na CENIBRA

Diretrizes da CENIBRA para conservação do solo e da água em áreas de sua propriedade
Para a Cenibra, trabalhar em busca da otimização do uso dos recursos naturais, é
uma das prioridades. Com a Missão de agregar valores às florestas renováveis em harmonia
com o meio ambiente, e também com os Princípios e Valores de preservar o meio ambiente
como base do desenvolvimento, a empresa reconhece que a manutenção e melhoria da
qualidade do solo em suas propriedades (projetos florestais), são importantes pré-requisitos
para a produção sustentável de madeira de eucalipto utilizada na produção de celulose.
Com objetivo de viabilizar a manutenção e melhoria da qualidade do solo, a empresa
definiu diretrizes para o uso deste recurso em suas propriedades:
1 – O solo deve ser utilizado de modo a sustentar a produtividade biológica das
florestas plantadas de eucalipto, com o mínimo de impacto sobre suas funções de manter a
qualidade ambiental do ecossistema onde a propriedade estiver inserida;
2 - As operações realizadas no Processo Florestal (infra-estrutura, silvicultura, colheita
e transporte) devem ser conduzidas causando o mínimo impacto possível sobre as funções
produtivas e ambientais do solo;
3 – A empresa deve estruturar um sistema de monitoramento contínuo e definir
indicadores que possam ser utilizados para diagnóstico da qualidade do solo (em relação à
suas funções produtivas e ambientais), e da qualidade e quantidade de água existente em
microbacias hidrográficas representativas de áreas da empresa.

3) PROTEÇÃO FLORESTAL
Em 2014 foi implantado, de forma experimental, um sistema de “Vigilância Remota” na
região de Belo Oriente. No ano de 2016 esse sistema passou a operar de forma definitiva em
todas as regionais da empresa. Este sistema é composto de câmeras de vídeo instaladas nas
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torres de observação de incêndios e operadas remotamente em uma central de monitoramento
24 horas, instalada na unidade fabril em Belo Oriente. A adoção deste modelo de
monitoramento permitiu maior eficiência na identificação e localização dos focos de incêndios,
além de melhorar significativamente as condições de saúde e segurança dos operadores do
sistema.

3.1) Prevenção e Controle de Incêndios Florestais
A CENIBRA possui um sistema de Prevenção e Controle de Incêndios Florestais, com
a adoção de técnicas e recursos que maximizam a eficiência e incorporam permanentemente
novas técnicas de redução da ocorrência de incêndios florestais, que possam provocar danos
ao patrimônio florestal e ecológico da Empresa.
A prioridade do sistema é voltada para as ações preventivas e todo o trabalho é
realizado pela integração dos esforços dos setores técnicos, operacionais e administrativos da
Empresa. As linhas de atuação são as seguintes:

 Campanhas e Atividades Educativas
Em datas de comemorações e eventos como Exposições Agropecuárias, Semana
Florestal e Semana do Meio Ambiente, são realizadas campanhas educativas de Prevenção de
Incêndios Florestais nos municípios localizados na área de influência da CENIBRA. Para atingir
esse objetivo são feitas de mensagens, palestras, filmes e material educativo aos participantes.
Nos períodos mais secos, de maior risco de incêndios (junho a outubro), intensifica-se a
distribuição de material educativo.
Anualmente realizam-se reuniões e contatos pessoais com o maior número de
proprietários confrontantes com áreas da empresa. São levados materiais educativos com
mensagens prevencionistas, além de abordagem sobre os aspectos gerais sobre o uso e
controle do fogo. Em alguns casos, quando os confrontantes necessitam realizar queimadas
como prática agrícola, a CENIBRA desloca equipes especializadas para a área com o objetivo
de auxiliar e treinar os produtores, evitando acidentes que possam afetar os plantios comerciais
e as áreas de vegetação nativa.
Também anualmente, são realizadas campanhas educativas em escolas rurais da
região, onde são distribuídas cartilhas sobre o tema.
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 Treinamento e Capacitação
Regularmente são realizados treinamentos práticos e teóricos em prevenção e controle de
incêndios florestais, com o objetivo de capacitar o corpo técnico e operacional da empresa. O
objetivo deste treinamento é o de evitar ocorrência de incêndios e aumentar a rapidez de
mobilização de pessoal quando os mesmos ocorrem.

 Identificação de Riscos
Em caráter permanente, são catalogadas as ocorrências e aspectos gerais das áreas da
Empresa, para a determinação de locais sujeitos a maiores riscos de ocorrência de incêndios
florestais.

 Manutenção de Aceiros
Atenção especial é dada na orientação que envolve a construção e manutenção de aceiros,
para a prevenção de incêndios florestais.

 Detecção de Incêndios
A CENIBRA conta com torres e pontos de observação e vigilância de incêndios, instaladas em
pontos estratégicos, que possibilitam a cobertura de mais de 90% da área total da empresa.
Nos blocos menores, não cobertos pelas torres, a vigilância é exercida por patrulhamento
terrestre com carros equipados com aparelhos portáteis de radiocomunicação.

 Brigadas de Incêndios Florestais
Existem na Empresa diversas brigadas de controle de incêndios florestais, com equipes
especialmente treinadas. Em caso de ocorrência de focos de incêndio as brigadas são
acionadas com condições de chegar até o local no menor tempo possível.

 Equipamentos Exclusivos para Controle de Incêndios
Em locais estratégicos e pré-determinados, de conhecimento dos funcionários, são mantidas
caixas de ferramentas e equipamentos de uso exclusivo no controle de incêndios florestais.
Este material é composto de bombas costais, enxadas, pás, foices, abafadores, lanternas e
outros, para equipar as brigadas e empregados. Nas ocorrências maiores são utilizados
caminhões pipas, tratores agrícolas, motosserras e outros equipamentos auxiliares.

Resumo Público do Plano de Manejo Florestal

25

Diretoria Técnica
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Coordenação de Meio Ambiente

 Estações Climatológicas
Atualmente encontram-se em operações 9 (nove) estações climatológicas com o objetivo
principal de determinar e informar as diversas áreas da empresa, os índices de risco de
incêndios. Estas informações são de grande importância na prevenção de incêndios, pois
permitem o planejamento das ações e do nível de mobilização nos diversos períodos.

 Rádio - Comunicação
O sistema de rádio comunicação é o principal instrumento para a mobilização das equipes e
repasse de orientações na hora dos combates. Três repetidoras possibilitam comunicações em
VHF entre fontes com distância de até 50 km. As estações fixas são distribuídas
estrategicamente; permitindo ao patrulhamento terrestre alcançá-la com facilidade e transmitir
qualquer ocorrência anormal.

3.2) Proteção Patrimonial e Acesso da Comunidade às Áreas da Empresa

A CENIBRA realiza o monitoramento de seus bens e áreas através de um sistema de
monitoramento eletrônico que opera 24 horas por dia. Esse sistema possui diversas câmeras
de vídeo de longo alcance, instaladas nas áreas externas e internas da Empresa.
É um recurso de alta tecnologia que permite o monitoramento em tempo real, de
grandes extensões de áreas da empresa de forma segura e confiável. Todas as imagens e
controles são gravados e arquivados.
As câmeras apresentam alta qualidade de imagens, auxiliando na segurança
patrimonial, no controle de invasões, furtos de madeira, monitoramento de focos de incêndios e
outras possíveis anormalidades dentro das áreas da empresa. Em caso de focos de incêndios,
as câmeras instaladas nas Torres de Observação Florestal permitem a identificação rápida do
foco, assim como o reconhecimento da intensidade e tamanho do mesmo. Essas informações
são essenciais para o dimensionamento de recursos e equipes necessários para que o controle
do incêndio seja mais eficiente e seguro.
Outra maneira de se realizar o monitoramento do patrimônio da CENIBRA é através
de observadores florestais. Estes colaboradores são responsáveis pelo monitoramento in loco,
abrangendo todas as áreas da empresa.
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GESTÃO AMBIENTAL

4) MEIO AMBIENTE

Com o reconhecimento, na Política do Sistema Integrado de Gestão, do
desenvolvimento sustentável como uma das bases para as suas atividades de produção de
madeira e celulose, a CENIBRA desenvolve uma série de ações no sentido de promover a
proteção dos recursos naturais existentes em sua área de atuação, bem como a
conscientização ambiental de seus trabalhadores e das comunidades.
Com práticas operacionais referenciadas em procedimentos no contexto das normas
ISO 9001 e ISO 14001, e com a adoção de um intenso programa de monitoramento e melhoria
dos recursos naturais, a Empresa garante a prevenção e a minimização dos impactos
ambientais decorrentes de suas atividades, além da proteção do patrimônio natural existente
nas áreas de reservas e de preservação permanente, que correspondem em cerca de 40% de
sua área total.
De forma a elaborar e conduzir projetos específicos de caracterização da
biodiversidade, manejo dos recursos naturais, monitoramentos, relação institucional com as
comunidades e educação ambiental, a empresa dispõe de pessoal e departamentos
específicos para o trato destas questões. A seguir são apresentadas as linhas de ação relativas
ao processo florestal, e suas diretrizes, de forma a garantir a sustentabilidade do
empreendimento, interagindo com todos os segmentos produtivos e interfaces externas,
inserindo as variáveis ambientais em toda cadeia produtiva, assegurando uma convivência
harmoniosa com o meio ambiente.

4.1) Monitoramentos ambientais

A CENIBRA monitora os impactos de suas atividades no meio ambiente e nas
comunidades em suas áreas de atuação. Estes monitoramentos são importantes pois são base
para medidas de prevenção e minimização de eventuais impactos, bem como para melhorias
no manejo e nas atividades. Um bom exemplo dessas ações de melhoria é o caso dos
trabalhos de enriquecimento de reservas nativas e recuperação ambiental de áreas.
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Diretrizes do Monitoramento:



Promover estudos e investigações de modo a identificar tendências de impactos na
fauna, flora e água oriundos das atividades florestais, provendo dados e
conhecimentos que subsidiem ações preventivas e mitigadoras;



Mapear e classificar sítios de relevante valor ambiental, histórico, arqueológico e
cultural nas áreas de atuação da empresa. Promover a recuperação dos passivos;



Promover parcerias com instituições de pesquisa, universidades e ONGs, para
enriquecer a base de conhecimento sobre os ecossistemas nas áreas de atuação
da empresa.
Estes programas têm por objetivo o registro e a avaliação dos resultados de quaisquer

fenômenos e alterações naturais ou induzidos, através do acompanhamento da evolução dos
recursos das Unidades de Manejo Florestal da CENIBRA e Área de Influência. Para tanto, são
identificados e utilizados indicadores como forma de percepção da direção de mudanças
ambientais e subsidiar a elaboração e a melhoria contínua do manejo florestal da CENIBRA.
Nas próximas páginas será apresentado o resumo dos principais resultados dos
monitoramentos realizados pela empresa.

4.1.1) Flora

Manter as suas áreas de preservação ambiental em bom estado de conservação é
uma questão fundamental para a CENIBRA. A Empresa implantou um programa de
monitoramento ambiental nas áreas com vegetação nativa que, além de produzir diagnósticos
detalhados das alterações no ambiente, assegura o compromisso de subsidiar o
aprimoramento das técnicas de manejo das florestas. Os primeiros inventários florestais foram
realizados no ano de 1997, para avaliar o estado de conservação e de fragmentação das áreas
preservadas e, desde então estudos vêm sendo realizados pela Sociedade de Investigações
Florestais / Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa
(CENIBRA, 2018).
O monitoramento ambiental contínuo em quatro regiões de atuação da Empresa
(Cocais, Ipaba e Guanhães) foi implantado em 2002, de forma a abranger a diversidade destas
regiões. Nestas áreas foram delimitadas parcelas permanentes para estudos e as avaliações
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ocorreram em 2002, 2007, 2012 e 2017, quando as seguintes informações foram obtidas:
identificação das espécies, volume de biomassa, índices de diversidade, entre outras.
A partir de 2005 os resultados já possibilitaram avaliações da dinâmica das matas
estudadas, quando foram identificados que todos os indicadores de conservação eram
positivos, demonstrando que as áreas estão processo de evolução no sentido de se tornarem
mais ricas, biodiversas e contribuindo para melhoria do clima por meio da captura de CO 2 da
atmosfera.
Após a segunda fase de avaliação em campo, ocorrida em 2007, as informações
obtidas proporcionaram o desenvolvimento de quatro teses de mestrado em programas de pósgraduação da Universidade Federal de Viçosa.
Após as amostragens de 2017 houve uma adequação nos estudos de flora, baseada
na atualização oficial na lista das espécies para a identificação florística e também na
metodologia utilizada para o cálculo da densidade, onde se passou a considerar número de
fustes e não mais número de indivíduos.


Riqueza
As florestas das áreas de Ipaba (Mata 1 e Mata 2) e Cocais apresentaram uma

redução do número de espécies ao se avaliar o período inicial (2002) e final (2017) de
monitoramento. Esta redução também foi observada em todos os projetos no último período de
monitoramento (2012 – 2017). Embora tenha havido este declínio no número de espécies, as
áreas de preservação ambiental ainda apresentam uma alta riqueza de espécies florestais.

Quadro 2: Riqueza das espécies nos quatro projetos de monitoramento das áreas de preservação ambiental

Área estudada/Ano
Guanhães
Ipaba - Mata1
Ipaba - Mata2
Cocais


2002
206
141
113
223

2007
217
143
116
236

2012
215
145
112
237

2017
210
138
106
222

Raras e Ameaçadas

As áreas de proteção ambiental são importantes refúgios de espécies raras e
ameaçadas. Com base na classificação do inventário de Minas Gerais (Oliveira Filho e
Scolforo, 2008), foram identificadas 20 espécies classificadas como muito raras, 6 como raras e
12 como raríssimas.
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Figura 7: Espécies raras encontradas nas áreas de preservação ambiental, conforme classificação do
Inventário de Minas Gerais

Muito Rara

Rara

Raríssima

12
20
6

Em relação às espécies ameaçadas, sete espécies foram classificadas como
vulneráveis e três em perigo de extinção, conforme a classificação do livro Vermelho da Flora
do Brasil (Martinelli e Moraes, 2013).
Figura 8: Espécies ameaçadas encontradas nas áreas de preservação ambiental, conforme classificação do
livro Vermelho da Flora do Brasil.

Vulnerável

Em Perigo

3

7

Tabela 2: Classificação das espécies ameaçadas encontradas nos quatro projetos de monitoramento das
áreas de preservação ambiental

Espécies

Classificação

Apuleia leiocarpa
Byrsonima alvimii
Dalbergia nigra
Euplassa incana
Euterpe edulis
Melanoxylon brauna

VU
VU
VU
VU
VU
VU
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Zeyheria tuberculosa
Ocotea odorifera
Trattinnickia ferruginea
Virola bicuhyba
VU: Vulneráveis EM: Em perigo. Fonte: Martinelli e Moraes (2013).



VU
EN
EN
EN

Diversidade
A análise da diversidade mostrou que as áreas de proteção ambiental possuem uma

grande riqueza de espécies associada a uma distribuição uniforme dos indivíduos entre estas
espécies.


Densidade
A densidade (fustes ha-1) diminuiu em Ipaba (Mata 1 e Mata 2) e aumentou Guanhães

e Cocais no período de 2002 a 2017. No último período de monitoramento (2012 – 2017), a
densidade diminuiu em todas a áreas estudadas. Esta diminuição da densidade está associada
a uma alta mortalidade e um baixo número de fustes que ingressaram no ecossistema florestal
neste período.
Tabela 3: Densidade (fustes ha-1) para os quatro projetos de monitoramento das áreas de preservação
ambiental

Área estudada/Ano
Guanhães
Ipaba - Mata1
Ipaba - Mata2
Cocais



2002
1942,00
1720,00
1803,33
1538,33

2007
2045,00
1823,75
1866,67
1625,00

2012
2069,00
1791,25
1870,00
1648,33

2017
1972,00
1693,75
1746,67
1630,00

Dominância
A dominância (m2 ha-1) aumentou em todas a áreas estudadas no período de 2002 a

2017. Este aumento é explicado pelo crescimento em diâmetro das árvores ao longo dos anos.
No entanto, no período de 2012 a 2017, a dominância diminuiu em Guanhães e Ipaba (Mata 1
e Mata 2). A mortalidade de árvores de maior porte e o baixo crescimento em diâmetro das
árvores remanescentes são as principais causas para redução da dominância.
Tabela 4: Dominância (m2 ha-1) para os quatro projetos de monitoramento das áreas de preservação
ambiental

Área estudada/Ano
Guanhães
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Ipaba - Mata1
Ipaba - Mata2
Cocais


14,98
22,94
20,24

16,50
25,48
22,63

16,83
27,00
24,11

16,79
26,08
24,92

Volume e Incremento Periódico Anual
O volume de madeira (m3 ha-1) aumentou em todos os projetos no período de 2002 a

2017. Contudo, no último período de monitoramento (2012 – 2017) houve uma redução
volumétrica nas áreas de Guanhães e Ipaba (Mata 2). Assim como na dominância, a
mortalidade de árvores de grande porte e o baixo crescimento em altura e diâmetro das árvores
remanescentes são os principais fatores que levaram a um declínio do volume de madeira nas
áreas de proteção ambiental.
Figura 9: Volume (m3 ha-1) para os quatro projetos de monitoramento das áreas de preservação ambiental.

30
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20
Guanhães

15

Ipaba - Mata1
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Cocais
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2012

2017

Ano de Monitoramento

Esta dinâmica de crescimento em volume foi refletida no incremento periódico anual.
Nas áreas de Guanhães e Ipaba (Mata 2). houve um incremento positivo nos dois primeiros
períodos de monitoramento e um incremento negativo no último período. Já em Ipaba (Mata 1)
e Cocais, o incremento foi positivo em todos os períodos de monitoramento.

Cocais
Tabela 5: Incremento periódico anual, em m3 ha-1 ano-1, para os quatro projetos de monitoramento das
áreas de preservação ambiental
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Área estudada/Ano
Guanhães
Ipaba - Mata1
Ipaba - Mata2
Cocais

2002 - 2007
2,49
1,55
3,72
3,15

2007 - 2012
3,72
2,61
4,71
1,78

2012 - 2017
-1,99
0,23
-1,65
1,04

A mortalidade de fustes foi crescente em todas as áreas de proteção ambiental
durante o período de monitoramento. Este aumento da mortalidade pode ser explicado pelo
declínio da precipitação média anual que acarreta na morte de árvores pela competição por
recursos hídricos.


Futuras Pesquisas
A Cenibra investe em pesquisa e desenvolvimento. As áreas da empresa são

importantes fontes de conhecimento e estudos. Nos próximos anos serão desenvolvidas
pesquisas em parceria com instituições de ensino do país.
Alguns estudos já começaram a ser desenvolvidos na empresa, tais como:
Trabalho 1: Influência de variáveis ambientais na dinâmica de fragmentos florestais da
CENIBRA;
Trabalho 2: Avaliação da diversidade funcional, estocagem de biomassa e carbono;
Trabalho 3: Modelagem de biomassa do fuste utilizando técnicas de inteligência
artificial.

4.1.2) Fauna

Os estudos preliminares que nortearam o monitoramento de fauna nas áreas da
CENIBRA tiveram início em 2003 e prosseguiram até 2004. Neste período foi realizado o
reconhecimento de áreas nas regiões de propriedade da CENIBRA objetivando definir os
pontos de monitoramento. A partir de 2005 os estudos iniciais tiveram continuidade com o
monitoramento sistemático, sendo desenvolvidos com o objetivo de identificar e caracterizar a
fauna presente nas áreas de estudo. Inicialmente procurou-se contemplar todas as regiões de
atuação da CENIBRA. Dada a abrangência das áreas da empresa, a partir de 2010 foram
escolhidas áreas representativas para serem monitoradas com indicadores em longo prazo.
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O quadro 6 apresenta as regiões e projetos contemplados até o momento pelos
monitoramentos de fauna, sendo destacados em negrito os projetos selecionados para
avaliação de indicadores em longo prazo.
Quadro 6: Regiões abrangidas pelos monitoramentos de fauna e os respectivos projetos florestais onde
foram definidos os pontos de amostragem. Em negrito, destacam-se os projetos selecionados para
avaliação de indicadores em longo prazo.

REGIÃO

PROJETOS

Belo Oriente

Marola, Garapa, Fábrica, Cajá, Marcocem, Ipabinha, Caxambu, Trevo, Baixada
do Cajá, Córrego do Brejo, Água Suja, Tamanduá.

Ipaba

Córrego Novo, Lagoa Nova, Lagoa Perdida, Lagoa Piau, Lagoa Silvana, Beira
Rio, Macedônia, Rio Branco, São Lourenço, Ribeirão do Boi, Cordeiros, Boachá.

Cocais

Ipanema, São José, Córrego dos Machados, Córrego dos Vieira, Barbosão,
Ribeirão Grande, Caladão, Achado, Cocais dos Arrudas, Cocais das Estrelas,
Alto da Pedra, Taquaral, Jatobá, Baratinha.

Piracicaba

Pedra Furada, Piçarrão, Turvo, Serra, Tijuco Preto.

Santa Bárbara

Jararaca, Valéria, Paraíso, Catas Altas I, Catas Altas II, Catas Altas III, Gabiroba,
Brumadinho, Serra do Pinho, Carlos Hosken, Irmãos Fonseca, Cascapau,
Agregado, Curral de Pedra, Chapadão, Maravilha.

Virginópolis

Godinho, Córrego das Almas, Aricanga

Sabinópolis

Cachoeira das Pombas, Três Morros, Aricanga, Quartel, Recreio, Correntinho,
Primavera, Corrente Canoa I, Corrente Canoa II, Babilônia I, Babilônia II, Aeroporto
I, Anta, Panorama, Tucano, Sabinópolis II, Amância.

O monitoramento da fauna tem como principais objetivos:
 Monitorar a comunidade de aves e mamíferos de grande porte em regiões da
CENIBRA;
 Identificar a ocorrência de espécies de aves e mamíferos de grande porte
endêmicas, raras e/ou ameaçadas de extinção;
 Verificar a ocorrência de espécies de aves migratórias ou que realizam
deslocamentos sazonais nas regiões;
 Coletar informações sobre biologia e relações ecológicas das espécies inventariadas;
 Investigar a estrutura das comunidades de aves e mamíferos em classes de hábito
alimentar nas áreas amostradas;
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 Gerar informações uteis para divulgação, em estímulo à proteção e conservação da
fauna e dos ambientes naturais;
 Realizar comparações de riqueza de espécies de aves e de mamíferos com os
estudos anteriores realizados.

Considerando o monitoramento em todas as regionais da CENIBRA, até o ano de
2017 foram registradas 371 espécies de aves e 41 de mamíferos de médio e grande porte.
Desses totais, 21 espécies de aves e 12 de mamíferos constam em listas oficiais de espécies
ameaçadas de extinção.
A figura a seguir apresenta a evolução da riqueza de aves registradas nas áreas da
CENIBRA desde o início do programa de monitoramento da fauna, em 2003.
Figura 9: Quantidade (Riqueza) de espécies de aves registradas nas áreas da CENIBRA.
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A figura 10 apresenta a evolução dos registros de espécies de mamíferos de médio e
grande porte nas áreas da CENIBRA, no período de 2003 a 2017.
Figura 10: Quantidade (Riqueza) de espécies de mamíferos registradas nas áreas da CENIBRA.
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MAMÍFEROS - Riqueza Acumulada
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Os quadros 7 e 8 apresentam a relação das espécies de aves e mamíferos de médio e
grande porte ameaçadas de extinção registradas até o momento nas regiões da CENIBRA.
Quadro 7: Espécies de aves ameaçadas de extinção registradas nas regiões da CENIBRA.

ESPÉCIES

MG

MMA

IUCN

Tinamus solitarius

Macuco

EN

NT

NT

Crypturellus noctivagus

Jaó-do-sul

EN

VU

NT

Aburria jacutinga

Jacutinga

CR

EN

EN

Crax blumenbachii

Mutum-do-sudeste

CR

CR

EN

Odontophorus capueira

Uru ou capoeira

EN

CR

Pseudastur polionotus

Gavião-pombo-grande

CR

NT

NT

Urubitinga coronata

Águia-cinzenta

EN

EN

EN

Spizaetus ornatus

gavião-de-penacho

EN

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

EN

Jacamaralcyon tridactyla

cuitelão

Malacoptila striata

Barbudo-rajado

Pteroglossus bailloni

Araçari-banana

Primolius maracana

Maracanã

NT

Aratinga auricapillus

Jandaia-de-testa-vermelha

NT

Amazona farinosa

Papagaio-moleiro
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Amazona vinacea

Papagaio-de-peito-roxo

Drymophila ochropyga

Choquinha-de-dorso-vermelho

NT

Eleoscytalopus indigoticus

Macuquinho

NT

Phibalura flavirostris

Tesourinha-da-mata

VU

NT

NT

Lipaugus lanioides

tropeiro-da-serra

NT

NT

NT

Pyroderus scutatus

pavó

NT

NT

Sporophila frontalis

Pixoxó

EN

VU

Sporophila angolensis

Curió

CR

Amaurospiza moesta

Papa-capim-azulado

VU

Cyanoloxia brisonii

Azulão

VU

VU

EN

VU

NT

Quadro 8: Espécies de mamíferos ameaçados de extinção registrados nas regiões da CENIBRA.

MAMÍFEROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO

COPAM
2010

MMA
2014

IUCN
2016
EN

Callithrix flaviceps

Sagüi-da-serra

EN

EN

Alouatta guariba clamitans

Bugio

VU

VU

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

VU

VU

NT

Lontra longicaudis

Lontra

VU

Leopardus pardalis

Jaguatirica

VU

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato-pequeno

VU

EN

VU

Leopardus wiedii

Gato-maracajá

EN

VU

Panthera onca

Onça-pintada

CR

VU

Puma concolor

Onça-parda

VU

VU

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco

VU

VU

Tapirus terrestris

Anta

EN

VU

Pecari tajacu

Cateto

VU

NT

VU

Com base no monitoramento de fauna realizado até o momento, é possível observar
que:
-

As propriedades da CENIBRA mantêm importante riqueza de fauna de aves e mamíferos
de médio e grande porte. As 371 espécies de aves e as 41 espécies de mamíferos
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terrestres não voadores de médio e grande porte registradas, até o momento, expressam o
potencial faunístico das regiões estudadas.

-

A diversidade de biótopos nas propriedades da CENIBRA seja florestal, campestre ou
ambientes aquáticos (lacustres e brejosos) oferecem importantes recursos alimentares para
a fauna em geral. A presença de locais disponíveis para abrigo, nidificação, reprodução e
dessedentação contribuem para a riqueza avifaunística e mastofaunística.

-

Espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, vulneráveis e migratórias continuam sendo
observadas e monitoradas nas regiões estudadas.

4.1.3) Recursos Hídricos

Avaliar e monitorar a qualidade e quantidade das águas é vital para a sustentabilidade
socioeconômica e ambiental das empresas de base florestal e das populações humanas que
delas dependem. A preocupação pela perda de fertilidade dos solos é uma questão que cresce
junto à sociedade e que também está diretamente ligada ao problema da água. Usos de solos
que garantam a conservação dos ambientes de água doce estão tendo um papel importante na
melhoria geral das condições da mesma.
Tendo isso em mente, o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais UNILESTE/MG e a CENIBRA firmaram, em junho de 2001, uma parceria para estudar a
qualidade e quantidade das águas do médio rio Doce, na forma de uma comparação das
condições ecológicas de córregos e lagos em terras de pastagens, plantações de eucalipto e
mata nativa. Essa pesquisa de longo prazo, inédita no Brasil em termos da duração e número
de ambientes estudados, teve como objetivo caracterizar quantitativa e qualitativamente os
corpos hídricos sobre influência dos diferentes usos do solo e compará-los. Ao final dos cinco
primeiros anos, mais de 33.000 dados físicos, químicos, biológicos e ecológicos foram obtidos
pelos estudantes de graduação dos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e Ciências
Biológicas, com a orientação de professores da instituição. Essa parceria possibilitou, ainda, a
instalação do Laboratório de Pesquisas Ambientais (LPA) do Unileste/MG, em Coronel
Fabriciano.
Para a aferição, foram escolhidos dez córregos e cinco lagos da região, drenando as
águas de:
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Áreas com matas nativas: Córrego Vai-e-Vem, APA de Jaguaraçu, Cascatinha, Lagoa
Pedra e Lagoa Carioca.



Áreas com plantações de Eucaliptos: Projeto Macedinha, Projeto Rubro-negro,
Projeto Córrego Grande, Projeto Batinga, Projeto Rio Branco, Projeto Lagoa Cristal e
Projeto Lagoa Hortência.



Áreas com pastagens: Córrego São Mateus, Córrego P1 e Lagoa Redonda.
Este estudo evidenciou com clareza uma significativa característica da silvicultura do

eucalipto que é praticada pela CENIBRA. Demonstrou que a qualidade e a quantidade de água
drenadas nas áreas com cultivo de eucalipto são superiores àquelas águas que são drenadas
em áreas de pastagem e muito semelhantes àquelas águas drenadas em áreas inteiramente
protegidas com vegetação nativa.
Após o entendimento que esta questão foi inteiramente respondida, buscou-se, a partir
de 2010 uma nova abordagem para os monitoramentos. Iniciaram-se então estudos com vistas
a subsidiar melhorias ao manejo florestal.
O novo ciclo de estudos que foi iniciado comparará as águas drenadas em diferentes
condições de manejo, tais como declividade dos cursos d’água, percentuais de plantação de
eucalipto nas bacias estudadas, percentuais de áreas destinadas à conservação, densidade de
estradas nas bacias estudadas, classes de declividade dos solos das bacias, altitude das
bacias, interferência das operações nos cursos d’água, entre outros.
A comparação da qualidade e quantidade das águas que são drenadas nestas
diferentes condições indicará quais operações e que intensidades de manejo impactam mais
os recursos hídricos, bem como subsidiará o desenvolvimento de ações com vistas a mitigar ou
eliminar tais impactos.
Este monitoramento está sendo realizado com periodicidade mensal e passou a
abranger duas bacias hidrográficas que já possuem monitoramentos quantitativos como, por
exemplo: índices pluviométricos, vazão do curso d’água, altura do lençol freático, entre outras.
Desta forma as informações quantitativas citadas serão consideradas nas análises das
informações do biomonitoramento que é realizado pelo Departamento de Engenharia
Ambiental da UNILESTE, dando subsídios a análises mais complexas dos resultados obtidos.
O trabalho consiste no monitoramento de variáveis ambientais de ambientes aquáticos lóticos
em áreas de cultivo de eucalipto da CENIBRA na bacia do Rio Doce. As variáveis químicas
analisadas e métodos de referencia podem ser observados no quadro 9, abaixo:
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Quadro 9 – Variáveis físicas e químicas analisadas nas amostras de água

Variável Amostrada

Referência do Método

-1

Alcalinidade total (mg.L )

Standard Methods WEF, AWWA,
APHA, 21ª ed., 2005, 2320 B

-1

Clorofila-a (μg.L )

Standard Methods WEF, AWWA,
APHA, 21ª ed., 2005, 10200 H

Condutividade elétrica (μs.cm -1)

Sonda Multip. HANNA 9858

-1

Cor aparente (mg Pt.L )

Espectrofotômetro MERCK
Spectroquant método 032

-1

N total (mg.L )

MERCK, 1.14537.0001
-1

N-amoniacal (mg.L )
NO2
NO3

MERCK, 1.14752.0001

-1

(mg.L )

MERCK, 1.73009.0001

-1

(mg.L )

MERCK, 1.14563.0001
-1

Oxigênio dissolvido (mg.L )

Sonda Multip. HANNA 9858
MERCK 1.14848.0001
Standard Methods WEF, AWWA,
APHA, 21ª ed., 2005, 4500 E

-1

P total (mg.L )
-1

P-solúvel reativo - PO4 3- (mg.L )
pH

MERCK, 1.14848.0001
Sonda Multip. HANNA 9858

-1

Sólidos Totais Dissolvidos (mg.L )
-1

Sólidos Totais Suspensos (mg.L )
Temperatura (°C)
Turbidez (UNT)

Sonda Multip. HANNA 9858
Standard Methods WEF, AWWA,
APHA, 21ª ed., 2005, 2540 D
Sonda Multip. HANNA 9858
Espectrofotômetro MERCK
Spectroquant, método 077

Sistematicamente não foi possível observar impactos negativos decorrentes das
atividades de manejo do eucalipto sobre os cursos d’água analisados no período de agosto de
2010 a dezembro de 2017. Entende-se que fatores ambientais como chuva e características
físico-químicas da água vão desempenhar influência sobre o comportamento das variáveis
analisadas, influenciando nos resultados das análises. É importante ressaltar novamente que a
vegetação nativa ao longo dos cursos d’água (mata ciliar) desempenha papel fundamental na
conservação desses ambientes, sendo em parte responsável por absorver ou mesmo eliminar
os poluentes que poderiam ser carreados/lixiviados pelas águas da chuva.
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O monitoramento nos projetos Baratinha, Córrego Grande e Vai-e-volta indicaram que
os ambientes parecem não sofrer impactos negativos decorrentes do plantio do eucalipto e seu
manejo, visto que as ocorrências de não conformidades com o limite legal estabelecido para
águas doce classe 2 de acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 e Deliberação Normativa
Conjunta COPAM/CERH-MG 01/2008 foram esporádicas e pontuais. Isto é reforçado pela
presença e representatividade de espécies de macroinvertebrados bentônicos sensíveis a
poluição, como aqueles das famílias da ordem Trichoptera, como Limnephilidae e
Helichopsychidae, e da família Leptophlebiidae, da ordem Ephemeroptera, os quais são bons
indicadores da qualidade de água.

4.2) Área de Alto Valor Conservação – AAVC

As áreas da CENIBRA estão inseridas no domínio de Mata Atlântica sendo esta, de
acordo com a legislação brasileira, considerada especialmente protegida para todos os seus
remanescentes, litorâneos e de interior.
A Mata Atlântica é considerada uma das grandes prioridades para a conservação de
biodiversidade em todo o continente americano. Em estado crítico, sua cobertura florestal
acha-se reduzida a cerca de 7,6% da área original, que perfazia uma extensão de 1.306.421
km2.
Distribuído por mais de 17 estados brasileiros, este bioma é composto de uma série de
fitofisionomias bastante diversificadas, determinadas pela proximidade da costa, relevo, tipos
de solo e regimes pluviométricos. Essas características foram responsáveis pela evolução de
um rico complexo biótico de natureza florestal. Apesar da devastação acentuada, a Mata
Atlântica ainda contém uma parcela significativa da diversidade biológica do Brasil, com
altíssimos níveis de endemismo. Neste contexto, as áreas de vegetação natural da CENIBRA
são consideradas muito importantes, recebendo da Empresa uma abordagem, em termos das
ações de proteção e melhorias, condizentes com tal condição.
Ainda assim, existem algumas áreas específicas em que ocorrem atributos especiais
que conferem um status de especialmente importantes no sentido da efetiva proteção da
biodiversidade nos remanescentes de Mata Atlântica. Estes atributos conferem a estas áreas
uma condição de “Áreas de Alto Valor de Conservação”, como é o caso da RPPN Fazenda
Macedônia. Nessa área, além dos monitoramentos normais realizados pela empresa, são
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desenvolvidos monitoramentos especiais, de forma a garantir que os atributos identificados
sejam mantidos ou melhorados.



AAVC RPPN FAZENDA MACEDÔNIA

 LIMITES DA ÁREA: A AAVC RPPN Fazenda Macedônia possui uma área total de 753,14
hectares, localizada no município de Ipaba, leste de Minas Gerais, na margem esquerda
do rio Doce, e tem como coordenadas centrais UTM X= 7.857.000 e Y= 774.000.
 VEGETAÇÃO: A RPPN Fazenda Macedônia está inserida no domínio do bioma Mata
Atlântica, que é representada na região pela tipologia denominada Floresta Estacional
Semidecidual Submontana. A vegetação florestal que compõe a AAVC encontra-se
integralmente em estágio avançado de regeneração secundária, com trechos em excelente
estado de conservação, muito semelhantes à vegetação primária regional.
 HIDROGRAFIA: O município de Ipaba pertence à bacia hidrográfica do rio Doce,
considerada área prioritária para a conservação da biodiversidade no Estado de Minas
Gerais. A RPPN Fazenda Macedônia é margeada pelo Rio Doce e em seus limites
ocorrem cursos d’água de pequeno porte e ambientes alagados.
 FAUNA: Os estudos faunísticos realizados na RPPN Fazenda Macedônia permitiram, até
o momento, o registro de 244 espécies de aves, representando 31% das espécies já
catalogadas para o Estado de Minas Gerais, e 31 espécies de mamíferos de médio e
grande porte.
 PRINCIPAIS

ATRIBUTOS

EXISTENTES

NA

FAZENDA

MACEDÔNIA

QUE

A

CARACTERIZAM COMO AAVC:

- Na RPPN Fazenda Macedônia vem sendo desenvolvido há 29 anos o pioneiro Projeto
de Reintrodução de Aves Silvestres ameaçadas de extinção, o Projeto Mutum, o qual já
possibilitou o retorno ao habitat natural de aves como o Mutum-do-sudeste (Crax
blumembachii), o Macuco (Tinamus solitarius), a Capoeira (Odontophorus capueira), o
Jaó (Crytpturellus n. noctivagus), o inhambuaçu (Crytpturellus obsoletus), o Jacuaçu
(Penelope obscura) e a Jacutinga (Aburria jacutinga).
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Figura 11: Registro dos Mutuns na RPPN Macedônia.

-

Presença de 9 espécies de aves ameaçadas de extinção, quais sejam: macuco
(Tinamus solitarius), Jaó (Crypturellus n. noctivagus), jacutinga (Aburria jacutinga),
mutum-do-sudeste (Crax blumenbachii), Capoeira (Odontophorus capueira), papagaiomoleiro (Amazona farinosa), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), pixoxó
(Sporophila frontalis) e papa-capim-azulado (Amaurospiza moesta).

- A RPPN Fazenda Macedônia é o único local em Minas Gerais onde existem populações
de Mutum-do-Sudeste (Crax blumenbachii) e Jacutinga (Aburria jacutinga) em vida livre.
-

Presença de 7 espécies de mamíferos ameaçadas de extinção, quais sejam: saguida-serra (Callithrix flaviceps), lontra (Lontra longicaudis), jaguatirica (Leopardus
pardalis), gato-maracajá (Leopardus wiedii), gato-mourisco (Puma yagouaroundi),
onça-parda (Puma concolor) e cateto (Pecari tajacu).

 AMEAÇAS: As principais ameaças são a caça e os incêndios florestais.

Resumo Público do Plano de Manejo Florestal

43

Diretoria Técnica
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Coordenação de Meio Ambiente

 MEDIDAS PARA CONSERVAÇÃO: As medidas de proteção para Área de Alto Valor de
Conservação incluem:
- Manejo florestal em mosaico, com talhões de várias idades, garantindo também que as
operações de manejo sejam menos impactantes;
- Restrição do trânsito de veículos em áreas adjacentes à AAVC Fazenda Macedônia;
- Intensificação da proteção contra caça, pesca ilegal e incêndios florestais, com
vigilância patrimonial feitas a cavalo;
- Campanhas e projetos de educação ambiental com estudantes das escolas da região,
utilizando espécies das categorias ameaçadas como ícones de proteção;
- Sistema de comunicação com vizinhos e educação ambiental com os trabalhadores
florestais;
- Convênio com a Polícia Militar Ambiental, incluindo o fornecimento de veículos e
combustível para intensificar a vigilância;
- Construção e manutenção de aceiros nas divisas da propriedade;
- Adoção de medidas específicas previstas em procedimentos operacionais, para
potencializar a conservação ou reduzir impactos ambientais, como por exemplo,
cuidados para evitar queda de árvores de eucalipto sobre vegetação nativa,
manutenção de espaços entre as pilhas de madeira para permitir o trânsito de fauna
silvestre.
 ITEM DE MONITORAMENTO: Fauna ameaçada de extinção
 FREQÜÊNCIA DE MONITORAMENTO: Anual

A efetividade das medidas adotadas é avaliada por meio da evolução dos resultados
dos monitoramentos que são realizados anualmente. Os resultados destes monitoramentos
vêm permitindo verificar a eficácia das medidas empregadas visando manter ou incrementar os
atributos de conservação da biodiversidade da área avaliada.

Figura 12: Trilha em mata nativa na RPPN Macedônia.
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Os estudos para o inventário e monitoramento da fauna na AAVC RPPN Fazenda
Macedônia estão sendo realizados sazonalmente desde outubro de 2004. Durante este período
foram realizadas campanhas nas áreas de influência direta e indireta da AAVC, englobando o
ciclo biológico da avifauna, ou seja, cobrindo a sazonalidade das estações climáticas.
Até o momento, já foram registradas 244 espécies de aves, representando 31% das
espécies já catalogadas para o Estado de Minas Gerais. Deste total, 15 espécies encontram-se
registradas em listas oficiais de espécies de aves ameaçadas de extinção. Este resultado
expressa o potencial avifaunístico da AAVC Fazenda Macedônia, onde podem ser observadas
cerca de 66% das espécies de aves já registradas nas regiões amostradas da CENIBRA. Esta
riqueza expressa também o potencial avifaunístico da região da Bacia do Rio Doce.
Em relação à fauna de mamíferos, até o presente momento foram registradas na AAVC
Fazenda Macedônia 31 espécies de mamíferos de médio e grande porte. A evolução da riqueza
de mamíferos levantada para a região da AAVC Fazenda Macedônia ao longo do período de
monitoramento pode ser observada na figura abaixo. Em relação às espécies de mamíferos
ameaçadas de extinção, foram registradas 7 espécies na região da AAVC, quais sejam: o
sagui-da-serra (Callithrix flaviceps), a lontra (Lontra longicaudis), a jaguatirica (Leopardus
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pardalis), o gato-maracajá (Leopardus wiedii), o gato-mourisco (Puma yagouaroundi), a
onça-parda (Puma concolor) e o cateto (Pecari tajacu).
A evolução da riqueza de espécies de aves e mamíferos na região da AAVC RPPN
Fazenda Macedônia, ao longo dos anos de monitoramento, pode ser observada nas figuras 12
e 13. Entre 2003 e 2004 foi realizado o diagnóstico das espécies e o reconhecimento das áreas
amostrais. O monitoramento sistemático teve início a partir de 2005.
Figura 13 - Evolução da riqueza de espécies de aves na AAVC RPPN Fazenda Macedônia e entorno, ao longo
dos anos de monitoramento.
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Figura 14 - Evolução da riqueza de espécies de mamíferos na AAVC RPPN Fazenda Macedônia e entorno,
ao longo dos anos de monitoramento.
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Os resultados deste monitoramento, que incluem a riqueza e composição de
espécies, caracterização a distribuição ambiental de aves e mamíferos nas áreas
estudadas, permitiram constatar que os biótopos onde foram realizadas as observações
estão conservados e propiciam a manutenção de espécies de aves e mamíferos na região.
Verificou-se que a riqueza de espécies de mamíferos de médio e grande porte na
RPPN Macedônia e entorno (Região de Ipaba) tem-se mantido equilibrada, sujeita às
oscilações naturais decorrentes da sazonalidade.

4.3) Educação e Comunicação Ambiental

A CENIBRA Desenvolve um processo de educação ambiental em consonância com as
políticas da qualidade da Empresa, que é executado de forma sistemática e integrado ao
processo florestal, mudando paradigmas referentes à cultura do eucalipto, promovendo a
consciência ambiental e colaborando para o exercício da cidadania.
Diretrizes:



Promover a sensibilização e a conscientização ambiental do público interno
envolvido nas atividades operacionais do processo florestal;



Elaborar

e

implementar

processos

de

comunicação

visando

capacitar

multiplicadores internos para demonstrar ao público externo o comprometimento da
Empresa com o desenvolvimento sustentável;



Informar e conscientizar os gerentes, coordenadores, supervisores e monitores,
bem como os administradores dos serviços terceirizados, sobre os principais
assuntos inerentes a cada regional, no que se refere à fauna, flora e recursos
hídricos;



Estabelecer mecanismos corporativos de integração entre a Empresa e seus
confrontantes e participantes do programa de Fomento Florestal;



Promover a educação ambiental, por meio da formação de multiplicadores na rede
pública de ensino, como ferramenta para a mudança de comportamento das
pessoas com relação às questões de cidadania e meio ambiente; e
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Proporcionar

o

estreitamento

da

relação

CENIBRA-Comunidade,

criando

oportunidades para que a comunidade conheça o processo florestal, o industrial e a
importância econômica e ambiental dessas atividades.

Cada linha de ação, com base nas suas respectivas diretrizes, dá origem a programas
e atividades que são desenvolvidas pelas áreas operacionais e de apoio da CENIBRA, por
prestadores

de

serviços,

além

de

parcerias

estabelecidas

com

organizações

não

governamentais e de pesquisa e extensão.

GESTÃO TRABALHISTA E SOCIAL

5) POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

A CENIBRA, por meio de uma Política de Recursos Humanos, procura manter-se
alinhada às melhores práticas referentes a salários, benefícios, formação, treinamento e
desenvolvimento, em comparação às empresas de porte e atuação semelhantes. Dessa forma,
a Empresa busca atrair e manter pessoas conscientes dos desafios que todo crescimento
profissional exige, com iguais oportunidades de reconhecimento e desenvolvimento
profissional.
A principal diretriz do Departamento de Recursos Humanos é atuar como um agente
de transformação, tratando os Recursos Humanos da Empresa como uma vantagem
competitiva, convertendo informação em conhecimento compartilhado.
O Departamento de Recursos Humanos direciona esforços na busca de Políticas e
Práticas que propiciam o aprimoramento, integridade e bem estar aos seus Empregados.
O planejamento Empresarial de Recursos Humanos é um processo dinâmico de
administração da organização humana, em interação com as expectativas do negócio da
Empresa. A área de Recursos Humanos contribui com os objetivos organizacionais à medida
que oferece à direção, políticas para captar, manter, desenvolver e antever as necessidades
dos empregados, promovendo a motivação e elevando a organização aos mais altos padrões
de qualidade.
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A seguir estão descritos os principais itens da Política de Recursos Humanos da
Empresa.

5.1) Recrutamento, Seleção e Remuneração

Procurando qualidade na captação de mão-de-obra, a CENIBRA tem atuado com os
mais modernos métodos para seleção de candidatos, visando o perfeito entrosamento
empregado x empresa.
Buscando sempre o reconhecimento e a valorização do empregado proporcionandolhe ascensão profissional a CENIBRA possui como prática o Recrutamento Interno. Quando
não é possível o aproveitamento interno, a Empresa utiliza seu banco de dados onde são
cadastrados os currículos dos diversos profissionais disponíveis, priorizando os candidatos da
região e considerando o portador de necessidades especiais.
A política salarial da CENIBRA se baseia nos acordos coletivos e em pesquisas de
mercado realizadas anualmente pelo Grupo de Recursos Humanos das empresas do setor.
Além de remuneração fixa, mantém programas de incentivo em virtude da superação de metas
estabelecidas, como a Participação nos Lucros e Resultados – PLR.
A Empresa desenvolve uma relação amistosa com os sindicatos de trabalhadores e
gera 4.302 empregos diretos e inúmeros empregos e serviços indiretos, beneficiando, além
destes trabalhadores todos os seus dependentes.
Tabela 03: Tabela relação número de funcionários CENIBRA, ano 2018.

Área
Diretoria
Gerência
Coordenadores/Especialistas
Administrativos
Operação Industrial

Masculino

Número de
Colaboradores
Próprios
3

Feminino

0

Masculino

22

Feminino

0

Masculino

62

Feminino

11

Masculino

78

Feminino

71

Masculino

359

Feminino

11

Gênero
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Silvicultura
Colheita de Madeira
Transporte de Madeira
Manutenção
Outros

Masculino

2.348

Feminino

148

Masculino

481

Feminino

2

Masculino

29

Feminino

0

Masculino

229

Feminino

9

Masculino

304

Feminino

135

Total

4.302

5.2) Mão de Obra

Os desafios impostos pelo crescimento econômico do Brasil tornaram a utilização de
inovações tecnológicas nos processos de produção, uma estratégia fundamental para garantir
o progresso sustentado da sociedade. Nesse sentido, a modernização do setor de florestas
plantadas surgiu como solução natural, que aconteceu de forma gradual e trouxe inegáveis
benefícios. Esse processo de modernização incorpora não apenas investimentos em
infraestrutura, mas também adequações do modelo de gestão dos recursos humanos.
A necessidade de alinhamento das tecnologias da atividade florestal aos desafios do
mercado favoreceu a implantação de um novo processo de obtenção de matéria-prima na
empresa. O novo processo contemplou o aumento do quadro de empregados da CENIBRA,
com aproveitamento de parte significativa da mão de obra terceira envolvida nas atividades
florestais.
Naquelas atividades em que a mão-de-obra provém de terceiros, os contratos são
estabelecidos e gerenciados de modo a garantir o atendimento à legislação trabalhista, de
segurança e saúde ocupacional. O monitoramento do cumprimento ao que foi estabelecido no
contrato é feito por equipe da CENIBRA.
A CENIBRA afirma seu compromisso permanente de conhecer, respeitar e praticar
toda e qualquer legislação, norma, regulamento, carta de compromisso e códigos de boa
prática que sejam aplicáveis, de maneira compulsória ou por livre iniciativa, aos aspectos da
qualidade, do meio ambiente, da segurança, dos direitos humanos, da ética e da
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responsabilidade social em todas as atividades desenvolvidas e executadas pela CENIBRA ou
pelas empresas prestadoras de serviços, todos constantes de sua “Política do Sistema
Integrado de Gestão”.

5.3) Segurança e Saúde Ocupacional

Visando o fortalecimento da cultura de segurança como valor agregado ao negócio, a
CENIBRA e suas prestadoras de serviços adotam as melhores práticas de segurança e saúde
ocupacional.
Por meio de ações preventivas, capacitação e levantamento dos perigos e riscos
contidos nas atividades, busca a garantia da proteção da saúde e integridade física do
empregado.
No ano de 2018 merecem destaque os trabalhos de: atualização e realização do
treinamento de deslocamentos em terrenos irregulares aos empregados da silvicultura,
inserindo orientações de segurança para os deslocamentos portando ferramentas manuais
cortantes; realização da campanha de “segurança comportamental” para os empregados da
colheita florestal; atendimento odontológico básico nas regionais com utilização de consultório
móvel; implantação do programa “pare de fumar” com acompanhamento de equipe
multidisciplinar em saúde do trabalhador, elaboração e aplicação de analise preliminar de
riscos de todas as atividades; realização de campanhas de segurança e saúde ocupacional
para melhoria do nível de comprometimento dos empregados e prestadores de serviços na
prevenção de acidentes e doenças; realização de diálogos diários de segurança e saúde
ocupacional; realização de ginástica laboral e pausas para repouso; diversas ações
desenvolvidas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural – CIPATR;
realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural SIPATR,
integrada com as empresas prestadoras de serviços, disponibilizando palestras e intervenções
com o objetivo de engajar o trabalhador no entendimento da segurança como um valor à vida;
realização de auditorias e inspeções de rotina de segurança e saúde ocupacional; realização
de patrulhas de segurança e saúde ocupacional pelos gestores de processo com assessoria
dos profissionais do Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho Rural SESTR;
realização de treinamentos legais e operacionais de segurança e saúde ocupacional;
adequação de máquinas e equipamentos agrícolas e florestais às normas técnicas de proteção
(NR-12 e NR-31) do Ministério do Trabalho, continuação do processo de capacitação e
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monitoramento dos condutores de veículos (leves e pesados) nas técnicas e práticas de
direção defensiva em estradas pavimentadas e não pavimentadas. Monitoramento da saúde
física e mental dos empregados por meio o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), com realização dos exames médicos ocupacionais (periódicos,
mudança de função e retorno ao trabalho) e consultas médicas, abordando temas e
orientações de saúde necessárias para a mudança de comportamento e estilo de vida mais
saudável.
Resultados

Para obter os resultados de segurança e saúde ocupacional, a CENIBRA e as
empresas prestadoras de serviços desenvolvem inúmeras ações como treinamentos, palestras,
campanhas, workshops, diálogos de segurança, levantamento dos perigos e riscos das
atividades, inspeções de rotina, auditorias, mês da saúde, atendimento odontológico, dentre
outros, utilizando metodologia mais adequada à compreensão dos empregados. Estas ações
buscam elevar o conhecimento sobre as questões que envolvem a vida do trabalhador, a
integridade física e a qualidade de vida de todos os envolvidos nas atividades do manejo
florestal.
Os quadros 10 e 11 apresentam os resultados do número de Ações e Treinamentos
de Segurança e Saúde Ocupacional, respectivamente, realizados no processo florestal da
empresa, no ano de 2018.

Quadro 10: Ações de Segurança e Saúde Ocupacional
Nº Eventos
5
69
1484

Tema
Acompanhamento Visita de Familiares na Área de Colheita
Mecanizada
Animais Peçonhentos, Silvestres e Medidas Primeiros Socorros
Atendimentos Odontológicos

2

Auditoria de Manejo FSC e CERFLOR nas Regionais Guanhães e
Nova Era

54

Auditoria Integrada de SSO nas Empresas Prestadoras de Serviço EPS

5

Campanha Colheita Florestal – Segurança Comportamental

9

Campanhas de Saúde - Conjuntivite
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Nº Eventos
27

Tema
Campanhas de Saúde - Vacina Contra Gripe

50

Campanha Maio Amarelo

45

Campanha Pare de Fumar

2

Campanhas de Segurança

6

Combate a DST/AIDS

19

Combate ao Mosquito Aedes Aegypti

32

Combate as Drogas, Tabagismo e Alcoolismo

1

Conservação dos Materiais de Sinalização

36

Controle Arquivamento de Ficha de EPI

36

Controle de Dados dos Veículos de Transporte Pessoal e Materiais

36

Controle de Registro de Condição de Perigo e Quase Acidente

30

Controle Hipertensão Arterial

36

Elaboração de Estatísticas de Incidentes Mensais para CIPATR

54

Febre Amarela

3

Febre Maculosa - Carrapatos

4

Fornecimento Repelente Exposis

2

Importância Ginástica Laboral e Novembro Azul

8

Indicadores Operacionais de Segurança no Trabalho

3

Informações sobre RQA, Uso Corneta e Reflexão de Segurança

7

Nós Somos o Trânsito

5

Orientação para Realização de Exames Laboratoriais

6

Outubro Rosa e Novembro Azul

1

Palestra Comportamento Seguro – DEPLA-D

5

Patrulha de Segurança com Coordenador de Silvicultura e
Supervisores

1

Seminário Técnico Toxicologia Herbicida Triclopyr
Totalizando 2083 Ações Sobre Saúde e Segurança.

Resumo Público do Plano de Manejo Florestal

53

Diretoria Técnica
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Coordenação de Meio Ambiente

Quadro 11: Treinamentos de Segurança e Saúde Ocupacional

Nº Treinamentos
12

Tema
Cadeia de Custódia FSC e CERFLOR

100

Compliance Corporativo

15

Comunicação Assertiva e Assédio

2

Cuidado Ativo com Foco em Cuidar de Si e do Outro

1

Cuidado na Passagem de Tratores Perto de Veículos

1

Cuidados e Conservação dos Veículos

882

DDSSO - Diálogo Diário Segurança e Saúde Ocupacional

26

Deslocamento em Terrenos Irregulares

49

Deslocamento em Terrenos Irregulares Transporte Ferramentas
Manuais

9

Direção Defensiva - Vias Não Pavimentadas

5

DMSSO - Diálogo Mensal de Segurança e Saúde Ocupacional

221

DSSSO - Diálogo Semanal de Segurança e Saúde Ocupacional

2

Eneagrama - Descubra seu Potencial

11

Extintores Portáteis

2

Formação - Brigada de Incêndio Florestal

2

Importância Uso Correto Óculos de Segurança

3

Kit Apicultor - Utilização e Cuidados

13

Levantamento de Perigos Riscos Ocupacionais

5

Lição de Um Ponto - Pontos Acesso Equipamentos

1

Lição de Um Ponto - Teste Botão Emergência

4

Lição de Um Ponto - Utilização Freio Segurança

17

Lição de Um Ponto 14 - Posição Forwarder Carga e Descarga

1

Lição de Um Ponto 15 - Posicionamento Correto Forwarder

1

Lição de Um Ponto 22 - Limite Altura Carga no Forwarder
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Nº Treinamentos
2

Tema
Lição de Um Ponto 41 - Reação Correta Operador

7

Lição de Um Ponto 5 - Utilização Cortina

2

Lição de Um Ponto 6 - Utilização Freio Serviço

1

Não Subir em Árvores

14

NR 01 - Aplicação Ordem de Serviço SSO

13

NR 01 PCA - Programa Conservação Auditiva

2

NR 05 - CIPA - Formação de Cipistas

28

NR 05 - Mapeamento de Riscos

32

NR 06 EPI – Equipamento de Proteção Individual

12

NR 10 - Workshop Segurança Eletricidade

2

NR 11 - Segurança Operação Máquina Florestal

1

NR 11/12 - Operação Caminhão Grua

5

NR 12 - Operação Segura com Motosserra

12

NR 17 Ergonomia - Transporte Manual Carga

11

NR 26 - Sinalização de Segurança

133

NR 31 - Aplicação Agrotóxicos

23

NR 31 - Implemento Guincho Work Harvester

1

NR 31 - Implemento Guincho Herzo Forwarder Reciclagem

45

NR 31 - Prática Ancoragem Guincho Work Forwarder

46

NR 31 - Primeiros Socorros

1

NR 31 - Segurança Operação Trator - Reciclagem

8

NR 31 - Segurança Operação Trator Implemento TMO

2

NR 33 - Segurança Espaço Confinados -Trabalhador e Vigia

5

NR 35 - Segurança para Trabalho em Altura

3

Operação de Trator Robopower

4

Operação do Sistema SADI

2

Operação Sistema Alarme Incêndio Delfati
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Nº Treinamentos
3

Tema
Operação Sistema de Precisão - Hexagon

1

Orientação para Uso do Capacete

1

Orientação Segurança Prevencionista sobre Incidente Operação
Trator Pneu

1

Orientações Riscos Incidente - Rede Elétricas

6

P01052 - Uso Equipamento Eletrônicos de Comunicação
Totalizando 1814 Treinamentos em Saúde e Segurança

5.4) Benefícios

A CENIBRA oferece aos seus empregados e dependentes, assistência à saúde por
meio de um Plano de Benefício Saúde de Autogestão, com uma rede credenciada arrojada e
qualificada, permitindo aos empregados e dependentes toda a assistência hospitalar, médica,
odontológica, farmacêutica, ótica, funerária, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, psiquiatria
e medicina alternativa.
Além da assistência à saúde, a Empresa oferece ainda benefícios complementares
tais como: previdência privada, seguro de vida em grupo, transporte, alimentação, reembolso
educacional, auxílio creche, kit escolar para empregados e filhos de 06 a 18 anos que estejam
cursando o 2º grau, cesta de natal, brinquedos de natal para filhos até 9 anos, reembolso de
idiomas e outros.

5.5) Treinamento, Desenvolvimento e Qualidade de Vida

A CENIBRA desenvolve programas de formação profissional que possibilitam o
desenvolvimento da carreira impulsionando o empregado a vencer desafios em um clima de
cooperação, sempre em sintonia com as tendências do mercado. Sendo assim a CENIBRA
adota políticas de grande alcance para a qualificação de seu quadro.
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As atividades são oferecidas a todos os empregados, atendendo às suas
necessidades institucionais, legais, operacionais e de desenvolvimento, para que a capacidade
adquirida seja aplicada no trabalho.
As atividades de treinamento aceleram o aprendizado, aumentam a capacitação
gerencial e técnico-profissional, consequentemente, geram mudanças comportamentais e
culturais nos empregados.
Para assegurar que os atuais e novos empregados, permanentes ou temporários e os
estagiários, passem pelo processo de conscientização ambiental e de qualidade, saúde e
segurança, mensalmente são feitos treinamentos ou reuniões internas sobre a política
integrada de gestão, diretrizes e normas da empresa.
Cabe aos administradores de contratos assegurarem que os empregados das
empresas contratadas, recebam treinamento para conscientização do Sistema Integrado de
Gestão da CENIBRA. Desta forma garantem o conhecimento destes, em relação à preservação
do meio ambiente, qualidade, prevenção de impactos ambientais significativos e prevenção da
saúde e segurança ocupacional, no período em que permanecerem nas instalações da
CENIBRA.
Para garantir a efetividade, durante as auditorias integradas verifica-se a aderência
das atividades realizadas pelos prestadores de serviços, aos procedimentos e práticas da
CENIBRA, do grau de conscientização dos funcionários, do conhecimento da documentação
do Sistema Integrado de Gestão e de outros elementos.

5.6) Perfil socioeconômico da área de influência da CENIBRA

A CENIBRA atua em 54 municípios, situados na bacia do rio Doce, sub-bacias do Rio
Piracicaba, Rio Santo Antônio, Rio Suaçuí Grande, Rio Caratinga e Rio Piranga. As águas do
rio Doce e do Piracicaba são utilizadas predominantemente para fins industriais.
A maioria das áreas onde a Cenibra cultiva eucalipto já era utilizada para este fim
desde a década de 40, tendo se expandido a partir da década de 60, em função dos incentivos
fiscais federais. A área de atuação da Empresa encontra-se dividida em três regionais. Rio
Doce, Nova Era e Guanhães. O perfil de uso das terras na área de influência da Empresa é o
seguinte: 54,05% ocupadas com pastagens, 18,46% com florestas nativas, 11,42% com
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silvicultura, 9,68% com agricultura, temporária ou permanente; 6,39% das terras não são
utilizadas ou são inaproveitáveis.
Os núcleos urbanos, com exceção daqueles maiores como Ipatinga e Governador
Valadares, principalmente os distritos, não dispõem de infra-estrutura adequada de
saneamento, serviços de saúde, educação e segurança. As condições de moradia,
principalmente nas periferias, são precárias e as estradas, sobretudo as vicinais, são muitas
delas implantadas e mantidas pela CENIBRA.
O comércio é restrito, apresentando pouca movimentação econômica. As opções de
trabalho, além da CENIBRA e das mineradoras e siderúrgicas, são os empregos públicos
municipais. Destaca-se também a produção do carvão vegetal, pelos preços atrativos e pelo
mercado garantido, realizada com os resíduos da madeira, que não atendem aos padrões para
fabricação de celulose, e outras fontes de lenha obtidas na região.
O grau de urbanização nas regionais de atuação da Empresa são os seguintes: mais
de 90%, na região Belo Oriente (regional Rio Doce), 87%, na regional Nova Era, 75% na região
Ipaba (regional Rio Doce) e 55% na regional Guanhães.
As carências regionais contrastam com o afluxo de recursos às prefeituras,
principalmente nos municípios de Ipatinga, Timóteo e João Monlevade devido à presença das
unidades industriais de mineradoras e siderúrgicas, e no município de Belo Oriente, devido à
fábrica da CENIBRA, gerando valores elevados de arrecadação de impostos e taxas.
A área de influência da CENIBRA é cortada, de norte a sul, pela BR 381, que é
utilizada para o transporte de madeira para a fábrica de celulose em Belo Oriente. Parte da
madeira colhida nas áreas mais distantes da fábrica é transportada pela estrada de ferro Vitória
– Minas, a partir da estação de Costa Lacerda, no município de Santa Bárbara, e Drumond, em
Nova Era. Esta ferrovia pertence a Vale e transporta principalmente minérios para as fábricas
siderúrgicas instaladas na região, assim como para exportação.
Considerando a localização da empresa no contexto da Bacia do Médio Rio Doce,
região de topografia acidentada e cobertura original do tipo mata, onde dadas estas
características a principal vocação para uso destas terras é o florestal, o empreendimento
CENIBRA, com o cultivo de baixo impacto, contribui com o desenvolvimento regional, na
medida em que desenvolve e transfere tecnologia de florestas plantadas, contribui com a
geração de emprego e renda e traz divisas para o País.
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6) INSTITUTO CENIBRA

A Política do Sistema Integrado de Gestão da CENIBRA estabelece o compromisso da
manutenção do diálogo permanente com clientes, fornecedores, empregados, comunidades e
demais partes interessadas. A comunicação com as partes interessadas no processo florestal é
feita corporativamente pelas áreas de Comunicação, Meio Ambiente e Relações Institucionais
com a Comunidade/Instituto CENIBRA. Existe um procedimento interno para o tratamento das
comunicações recebidas (questionamentos, reclamações, solicitações, dentre outros), que
estabelece o fluxo de ações visando à resposta partes interessadas. Pedidos específicos por
doações de qualquer natureza são avaliados pelo Instituto CENIBRA, que emite parecer e
aciona as áreas internas pertinentes.
A Empresa possui um programa de apoio às comunidades dos 54 municípios onde
atua, primando pelo processo de desenvolvimento humano e sustentável, criando espaços de
discussões e reflexões, e articulação de organizações comunitárias produtivas e institucionais.
As premissas desses programas são refletidas através: 1) Fortalecimento do Tecido Social buscando a qualificação das comunidades por meio de suas organizações representativas,
para ocuparem os atuais espaços de discussão e formulação de políticas públicas; 2)
Fortalecimento Institucional – Fortalecimento das Administrações, Câmaras de Vereadores e
Conselhos Setoriais para uma democracia mais participativa, e melhoria no atendimento ao
cidadão; 3) Fortalecimento da Economia Local/Regional - Definição e redefinição dos eixos
econômicos, articulação dos atores tendo como referência a análise das cadeias produtivas e
construção de redes e alianças estratégicas de micro e pequenos empreendedores, para se
inserirem competitivamente na economia.
O Instituto CENIBRA foi criado em 2003, com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento sustentável conceituado como processo de mudança social e de elevação
das oportunidades das comunidades, compatibilizando, no tempo e no espaço, o crescimento e
a eficiência econômica, a conservação ambiental, a qualidade de vida e a equidade social,
participando de um claro compromisso com o futuro e a solidariedade. A seguir serão descritas
as diretrizes do Instituto Cenibra:

6.1) Missão do INSTITUTO CENIBRA
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“Promover ações de apoio à cidadania, ao bem-estar coletivo,
ao desenvolvimento social, ao crescimento econômico e a
melhoria da qualidade de vida da população das comunidades
inseridas na área de atuação e de abrangência da CENIBRA,
Empresas Controladas e Coligadas.”

6.2) Princípios do INSTITUTO CENIBRA

 Desenvolver ações que tenham como objetivo o desenvolvimento social e econômico,
por meio de programas de geração de emprego e renda, de educação e de proteção ao
meio ambiente;

 Apoiar iniciativas autênticas e legítimas das comunidades inseridas na base territorial de
atuação e de abrangência da CENIBRA, Empresas Controladas e Coligadas;

 Priorizar iniciativas de organizações não governamentais, devidamente registradas e de
representação legítima.

6.3) Estratégia

 Promover o diálogo constante e manter canais de comunicação permanente com a
população das comunidades, com o objetivo de valorizar e aprimorar as relações dos
diversos segmentos da sociedade dos municípios de atuação e abrangência;

 Interagir positivamente com organizações governamentais e não governamentais,
especialmente nos projetos e ações que tenham afinidade com a Missão e os Princípios do
Instituto;

 Integrar os fornecedores de bens e serviços, os clientes e os empregados, como
parceiros e corresponsáveis pela execução da política das empresas instituidoras na
relação com a comunidade;

 Identificar e ampliar sinergias e atuar como agente catalisador de projetos e ações para
benefício da população dos municípios de atuação e abrangência;
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 Estabelecer parcerias com organizações governamentais e não governamentais para
realização de projetos e ações que promovam o desenvolvimento regional;

 Estimular a participação voluntária dos empregados em projetos e ações do Instituto.
6.4) Áreas Temáticas de Atuação

Pelas

características,

pela

dispersão

geográfica

e

pela

predominância

de

comunidades rurais, o Instituto atua nos seguintes pontos:
 Cultura
 Saúde
 Educação
 Esporte e Lazer
 Meio Ambiente
 Promoção Social e Geração de Riquezas
 Emergências/Contingências

No quadro 12 abaixo, é possível verificar o Investimento em Responsabilidade
Socioambiental através dos programas sociais realizados pelo instituto Cenibra em
consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS das Nações Unidas ONU.
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Quadro 12: Programas sociais realizados pelo INSTITUTO CENIBRA

OBJETIVO - ODS

PROJETO

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.
8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.
4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Parcerias com
Apicultores

Parcerias Agrícolas

Escola de Vida

Unidades de
Integração EmpresaComunidade
(UNIECO)
Associação de
Agricultores
Familiares de
Ipatinga - AAGRIFIPA

PÚBLICO-ALVO

Nº PESSOAS
ATENDIDAS 2018

Apicultores de 13 associações
localizadas na área de atuação da
empresa.

200

Agricultores familiares dos
municípios de Belo Oriente,
Caratinga, Coluna, Ipaba e
Virginópolis.

320

Professores da rede pública
municipal do município de Senhora
do Porto e Santo Antônio do
Itambé.

106

Professores, alunos e comunidade
do município de Peçanha

7.735

Homens e Mulheres do Município
de Ipatinga.

24

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Casa do Artesão Matizes

Homens e Mulheres do Município
de Ipatinga.

35

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Comunidade em
Ação

Mulheres do distrito de São
Sebastião do Baixio no município de
Periquito.

22

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Panificação Cotta's

Mulheres do Município de Peçanha.

32

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Grupo de Artesãs de
Homens e mulheres do Município
Cachoeira Escura de Belo Oriente.
GRACE

15

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Sabor Solidário

Homens e mulheres do Município
de Açucena.

12

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Tecelãs de Brumal

Mulheres do município de Santa
Bárbara (Brumal).

19

3. SAÚDE E BEM-ESTAR
4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE
4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Campanhas de
Saúde

Adolescentes e Jovens de 7
municípios de atuação da empresa.

3.417

Ambiente e Arte

Municípios contemplados:
Cantagalo, Peçanha, Antônio Dias,
Ferros, Catas Altas, Guanhães, Iapu,
Naque e Mesquita.

4.941
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PROJETO

PÚBLICO-ALVO

Nº PESSOAS
ATENDIDAS 2018

4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Cenibra Móvel

Participação nas feiras da Expo Inox
de Timóteo, Feira Brasil X Japão em
Belo Horizonte, Compliance na
regional de Nova Era, Guanhães e
Rio Doce.

4.285

4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Portas Abertas

Professores, alunos e comunidade
de diversos municípios.

1.648

Alunos e Comunidades de 9
Municípios das Regionais de
Guanhães, Nova Era e Rio Doce.

3.680

OBJETIVO - ODS

4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Ação e Cidadania

3. SAÚDE E BEM-ESTAR
4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

Projetos Culturais

3. SAÚDE E BEM-ESTAR

Conselho Eficaz Infância e
Adolescência

3. SAÚDE E BEM-ESTAR

Esportivo

Comunidades dos municípios da
área de atuação da CENIBRA e de
Minas Gerais.
Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
Conselheiros Tutelares e
Operadores Sociais do Sistema de
Garantia de Direitos das Crianças e
Adolescentes de 56 municípios.
Crianças e adolescentes do
município da regional Guanhães,
Nova Era e Rio Doce.

30.000

3.400

1.200

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
Agricultura Familiar - Homens e mulheres do Município
UNAIR
de Iapu.

30

Jorges

Homens e Mulheres do Município
de Peçanha.

200

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Indaiá

Artesãs do município de Antônio
Dias.

19

6. ÁGUA POTÁVEL E
SANEAMENTO

Fossas Sépticas

Famílias da comunidade de Braúnas
e Virgolândia

150

Associações e Pequenos
empresários do município de Belo
Oriente, Joanésia, Mesquita e
Periquito

150

2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.
8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.

4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

3. SAÚDE E BEM-ESTAR

Capacitação
Profissional

Parque
Multifuncional

Comunidade do município de Belo
Oriente e municípios do entorno da
unidade Fabril
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OBJETIVO - ODS

PROJETO

3. SAÚDE E BEM-ESTAR

Conselho Eficaz Idoso

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
10. REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES.
16. PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES.
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.

PÚBLICO-ALVO

Nº PESSOAS
ATENDIDAS 2018

Conselheiros Municipais dos
Direitos da Pessoa Idosa, idosos e
gestores de 10 municípios

100

Fábrica de Costura Associação dos
Homens e mulheres do Município
Moradores da
de Belo Oriente
Aviação - AMA

15

Projeto Facção do
Bem

Mães de alunos do Projeto Facção
do Bem

47

Produtores regionais concentrados
em Ipatinga, Caratinga, Bugre, Iapu,
Cel. Fabriciano, Marlieria, Belo
Oriente e Inhapim.

14

Produtores de pequenas
Agricultura Familiar propriedades da agricultura familiar
Cocais dos Arrudas
de Cel. Fabriciano

75

Projeto Palmito
Pupunha

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.

Bom Jardim de
Tronqueiras

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Feira Viva

2 . FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.

Polpa de Frutas
Pedra Redonda

Homens e Mulheres do Município
de Peçanha.

92

Feirantes de Sabinópolis

200

Agricultores familiares de Coroaci

208

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.
8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Piscicultura Social

Arte das Mãos

Pescadores do município de
Periquito

8

Mulheres do município de Naque.

90

Associação de
Catadores de
Catadores o município de Belo
Materiais Recicláveis
Oriente
de Belo Oriente ASCABEO
Cidade Limpa

Carroceiros do município de Ipaba
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OBJETIVO - ODS

PROJETO

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO

Costura Social

4. EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

PÚBLICO-ALVO

Nº PESSOAS
ATENDIDAS 2018

Mulheres do município de Pingo
D'Água

20

Núcleo
Empreendedorismo Jovens do município de Belo Oriente
Juvenil - NEJ

80

8. TRABALHO DECENTE E
CRESCIMENTO ECONÔMICO
2. FOME ZERO E
AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL.

Farinha do Indaiá

Para
mais
informações
sobre
http://www.institutocenibra.org.br

Famílias dos Quilombos, localizada
em Antônio Dias

cada

um
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dos

programas

22

sociais

acesse:

65

Diretoria Técnica
Departamento de Meio Ambiente e Qualidade
Coordenação de Meio Ambiente

7) CONTATOS

APLICATIVO CENIBRA - NOSSO
MUNDO EM SUAS MÃOS

Rede Conveniada, a números de contato da
empresa, às redes sociais, vídeos, web site
e ainda pode consultar publicações e

As

diretrizes

de

Comunicação

informativos.

buscam contribuir com a missão e os
princípios de governança corporativa da

Além do conteúdo disponibilizado

CENIBRA, a partir da busca da excelência

para o perfil público (aberto a todos), os

na comunicação, com a adoção de canais

empregados têm acesso a informações

eficazes,

e

adicionais como (Boletim Matéria-Prima,

fortalecer a credibilidade, a percepção da

Posicionamento Corporativo sobre temas

marca

da

específicos, Portal Corporativo, campanhas,

Empresa junto aos seus diversos públicos

comunicados, notificações e etc.). O Novo

de interesse e relacionamento.

canal proporcionará então melhoria no

e

que

a

assegurem

reputação

ampliar

corporativa

alinhamento da narrativa corporativa e
Neste sentido, a CENIBRA passou
a

disponibilizar

comunicações

um
internas

aplicativo
e

para

externas,

denominado CENIBRA. Por ele, os usuários
podem acompanhar as principais ações da
Empresa como projetos sociais, ambientais

ampliará a divulgação da atuação da
CENIBRA. Será possível também envio de
mensagens para alguns grupos como, por
exemplo, a Rede de Percepção de Odor,
candidatos do Programa de Estágio.LINKInserir link para download do app (IOS eAndroid)

e desempenho da empresa. Ter acesso à
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
O quadro a seguir apresenta a relação dos profissionais responsáveis pela elaboração e revisão deste documento e suas respectivas
atribuições de responsabilidades.

PROFISSIONAIS

CARGO

ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADES

Carlos Roberto Soares Silva

Gerente de Silvicultura
CREA-MG 27242/D

Elaboração dos textos relacionados às atividades de produção
de mudas, silvicultura, fomento, proteção florestal.

Alexandre Schettino de Castilho

Gerente de Colheita e Logística e Desenvolvimento de Equipamentos
CREA-MG 34858/D

Elaboração dos textos relacionados às atividades de logística,
manutenção e desenvolvimento de equipamentos florestais.

José Marcio Cardoso

Gerente de Planejamento e Controle Florestal
CREA-MG 40431/D

Elaboração dos textos relacionados às atividades de
planejamento florestal, inventário e sistemas de informações
geográficas – SIG.

Vander José Duque Saldanha

Gerente de Recursos Humanos

Elaboração dos textos relacionados à politica de recursos
humanos.

Sandro Morais Santos

Gerente de Meio Ambiente e Qualidade
CRQ 02300850

Elaboração dos textos relacionados às atividades de gestão
ambiental e política do sistema integrado de gestão.

Leida Hermsdorff Horst Gomes

Coordenadora de Comunicação Coorporativa e Relações
Institucionais

Elaboração dos textos relacionados aos aspectos sociais,
comunicação corporativa e relações institucionais.

Fernando Palha Leite

Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal
CREA-MG 53032/D

Elaboração dos textos relacionados às atividades de pesquisa,
gestão do material genético e da qualidade florestal.

Jacinto Moreira de Lana

Coordenador de Meio Ambiente
CREA-MG 70665/D

Revisão anual do documento Plano de Manejo Florestal.

André Fernandes Pedroso

Engenheiro Florestal
CREA-MG 149877/D

Revisão anual do documento Plano de Manejo Florestal.
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