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Paira uma nuvem sobre esta folha de papel. Sem a nuvem, não há chuva; sem a chuva, as árvores
não podem crescer; sem as árvores, não podemos fazer papel. Se examinarmos o assunto um
pouco mais a fundo, veremos na folha a luz do Sol, o ser humano que colheu a árvore, o trigo
que se transformou no pão que alimenta esse ser, seu pai e sua mãe. Sem todas essas coisas, esta
folha de papel não existiria. Na verdade, o Cosmos inteirinho está contido nela – o tempo, o
espaço, a terra, a chuva, os minerais do solo, o Sol, a nuvem, o rio, o calor, a mente. Todas as
coisas coexistem nesta folha de papel.
Thich Nhat Hanh
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RELATÓRIO SOCIAL E AMBIENTAL

DO PRESIDENTE
É crescente, em todo o mundo, o interesse da sociedade pelo desempenho das empresas no tocante à
sua responsabilidade social e ambiental. Nada mais natural, pois dessa performance depende, em boa
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GOVERNANÇA
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medida, a qualidade de vida de milhões de pessoas, nesta e nas próximas gerações.
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Na Aracruz, essas questões fundamentais estão inseridas na visão e nas estratégias do próprio
empreendimento. A Aracruz tem o compromisso de promover o desenvolvimento social e a proteção do

DESEMPENHO SOCIAL

08

meio ambiente, convicta de que só as empresas que internalizarem essa responsabilidade serão capazes
de se desenvolver em bases sustentáveis.

DESEMPENHO AMBIENTAL

22

Conscientes da importância da informação, temos nos empenhado em prestar contas desse compromisso,
sobretudo através do nosso Relatório Social e Ambiental, que agora está em sua sexta edição.

OBJETIVOS E METAS PARA 2003

46
Em 2002, nosso relatório do ano anterior foi classificado entre os 50 melhores do gênero, em avaliação
de abrangência global encomendada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep) à
consultoria independente SustainAbility, baseada em Londres.
Essa avaliação positiva, ao mesmo tempo em que nos encheu de orgulho, motivou-nos a buscar
aprimorar ainda mais a publicação. A presente edição já incorpora uma série de melhorias, que visam
preencher lacunas identificadas. Dentre estas, destacamos uma nova seção sobre governança, na qual
descrevemos as responsabilidades e políticas associadas aos processos de gestão ambiental e social da
empresa. Além disso, estamos incluindo um infográfico que apresenta uma visão panorâmica de nossas
operações, e também um questionário de avaliação para os nossos leitores.
No futuro, pretendemos enriquecer ainda mais nosso Relatório Social e Ambiental, através da maior
integração entre os indicadores utilizados nos nossos processos de gestão e os reportados ao público.

Carlos Aguiar
Diretor-Presidente
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RESPONSABILIDADES
O Conselho de Administração e a Diretoria da Aracruz
são responsáveis por todas as decisões de natureza
estratégica. O modelo de Governança Corporativa

Governança

da empresa é apresentado ao final desta publicação.
A responsabilidade pelas questões de ordem social
e ambiental no nível operacional está distribuída por
diversos comitês, formados pelos gestores das áreas afins.
Comitê de Meio Ambiente – reúne-se trimestralmente
para discutir, propor e acompanhar os projetos na área
ambiental, e é responsável pela elaboração do Plano de
Melhorias Ambientais (PMA), que estabelece os objetivos,
metas e projetos ambientais para cada ano. O PMA é
analisado em primeira instância pelo Fórum Tecnológico
e posteriormente aprovado pela Diretoria.
Comitê de Ação Social – elabora o Plano de Ação Social,
aprovado pela Diretoria, que estabelece os objetivos,
metas e projetos sociais para cada ano.
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Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) –
realiza reuniões mensais para discussão de temas ligados
a segurança e medicina do trabalho. Além dos encontros
regulares, a Cipa promove reuniões extraordinárias sempre

ÉTICA E COMPROMETIMENTO

que necessário.
Comitê Interno de Biossegurança – reúne-se

Na Política da Qualidade, Meio

trimestralmente para discutir assuntos ligados

Ambiente, Saúde e Segurança da

a biossegurança.

Aracruz, a empresa compromete-se

Comitê de Sistemas ISO – reúne-se trimestralmente para

a assegurar, entre outros:

analisar os assuntos referentes aos Sistemas de Gestão da
Qualidade (ISO 9001) e de Meio Ambiente (ISO 14001).

• o fornecimento de produtos e

Fórum Tecnológico – reúne-se trimestralmente para

serviços que atendam às

discutir e recomendar novos projetos e investimentos na

necessidades de seus clientes;

área tecnológica. Cabe-lhe analisar em primeira instância

• a contribuição ao desenvolvimento

As operações da empresa e as atividades de
seu corpo funcional são regidas pela Política

o Plano de Melhorias Ambientais, para posterior

econômico e social em harmonia

da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança

aprovação pela Diretoria.

com a preservação ambiental,

e pelo Código de Conduta, entre outros. A política

Comitê de Atendimento a Clientes – reúne-se

com base no conceito do

está disponível nos quadros de aviso internos e

trimestralmente para discutir assuntos ligados

desenvolvimento sustentável;

também no portal www.aracruz.com.br; o código é

às demandas de clientes.
Comitê de Manejo Florestal – reúne-se trimestralmente
para acompanhar o andamento de projetos relativos

• a promoção de um ambiente
de trabalho seguro e saudável;
• a busca da eficácia, através

distribuído a todos os empregados e prestadores de
serviços, e está disponível na intranet (Aracruz Net)
e no portal da empresa na internet.

a manejo florestal, bem como para avaliar os resultados

da otimização do uso dos

operacionais e identificar oportunidades de melhoria.

recursos financeiros, tecnológicos,

O desempenho ambiental e a segurança no

Comissão Técnica de Garantia Ambiental – reúne-se

humanos e ambientais;

trabalho incluem-se entre os fatores de avaliação

bimestralmente para avaliar todos os aspectos ambientais

• o relacionamento ético e

das atividades da empresa no Estado da Bahia, visando

transparente com as partes

à melhoria contínua do desempenho nessa área.

interessadas.

no sistema de remuneração variável extensivo
a todos os empregados e gestores.
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EMPREGADOS

Empregos – dados consolidados 2002
Aracruz Celulose S.A. e subsidiárias internacionais

1.455

Aracruz Produtos de Madeira S.A.

146

Portocel – Terminal Especializado de Barra do Riacho S.A.

109

Terceiros permanentes

3.663

Total de empregos diretos

5.373

Remuneração do trabalho – empregos próprios (US$ milhões)

Desempenho
Social

Salários

23,3

Encargos sociais obrigatórios

10,7

Benefícios

12,6

Participação nos lucros e resultados

3,8

Assistência médica

2,9

Alimentação e cesta básica

1,5

Transporte

1,3

Treinamento funcional

1,0

Previdência privada

1,0

Outros benefícios

1,1

Total despendido

46,6

Estatísticas selecionadas – Aracruz Celulose 2002
Admissões
Salário nominal médio (R$)

67
2.179,87

Piso salarial (R$)

486,69

Horas dedicadas a atividades de treinamento

66.000

Horas de treinamento por empregado
Número de beneficiários atendidos pelo plano de saúde

38
5.813

Número de consultas médicas realizadas no plano de saúde

33.292

Número de exames complementares no plano de saúde

74.661

Número de internações no plano de saúde
Número de consultas médicas ocupacionais
Número de exames ocupacionais
Número de refeições servidas

851
2.068
17.592
414.000
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A Aracruz encerrou 2002 respondendo pela geração

Também começou a funcionar

de 5.373 empregos diretos, aí incluídos 1.710 empregados

em 2002 o Ceat Virtual, um

próprios e 3.663 terceiros permanentes. Os empregados

centro de atendimento ao

próprios têm em média 38 anos e estão na empresa

empregado via computador,

há 13 anos; 69% têm pelo menos o Ensino Médio;

que permite ao empregado acessar

90% são do sexo masculino e 69% são naturais dos

e atualizar informações relativas

Estados do Espírito Santo e Bahia.

a freqüência e comunicação de
A empresa também incentiva a elevação do nível

ocorrências, fundamentais ao processo

Os empregados são representados por 8 entidades

de escolaridade dos empregados. Durante o ano,

de apuração da folha de pagamentos.

sindicais no Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro.

o Arcel Educar, programa voltado à alfabetização

O Ceat Virtual pode ser acessado

No efetivo da empresa, 67% são sindicalizados.

de adultos, passou a contemplar o Ensino Médio

via estações de trabalho individuais

A associação dos empregados aos sindicatos é livre,

(2º Grau) em Aracruz e São Mateus (norte do ES)

e quiosques distribuídos em áreas

nos termos da legislação brasileira.

e a oferecer o Ensino Fundamental (1º Grau) em

estratégicas da empresa.

Posto da Mata (extremo-sul da Bahia). O programa
Durante o ano, a Aracruz consolidou sua posição entre as

Visando aprimorar a

encerrou 2002 com cerca de 190 empregados

A Arus – Fundação Aracruz de

empresas com melhor gestão do clima organizacional no País,

qualificação dos

participantes nos dois Estados.

Seguridade Social encerrou

conforme banco de dados da Hay do Brasil. A empresa

empregados, a empresa

classificou-se em quarto lugar entre as companhias

mantém um intenso

Ainda na área de treinamento, a empresa iniciou,

de R$ 190 milhões em benefício

pesquisadas, mesma colocação de 2001. O interesse pela

programa de

em parceria com o Senai-BA, um programa

de 2.281 participantes ativos e

Aracruz no mercado de trabalho é crescente, o que se reflete

treinamento. Em 2002,

de capacitação visando preparar profissionais

424 assistidos. A Arus tem como

também pelo aumento da demanda por estágios. Em 2002,

ao todo 66.000 horas

da região para a operação de equipamentos

patrocinadora instituidora a Aracruz

passaram pela empresa 207 estagiários. Considerando que

foram dedicadas a

de colheita florestal no extremo-sul do Estado.

Celulose, incluindo a Portocel, e

cada estudante pode ficar no estágio por até dois anos,

essa atividade.

Foram selecionados 32 alunos da região, que

como patrocinadoras conveniadas

participarão de um amplo programa de treinamento,

a Nexen Química Brasil e a Sindus

a empresa manteve, em média, 87 estagiários por mês,

2002 com um patrimônio líquido

representando um acréscimo de 24% com relação a 2001.

Os empregados têm

ao final do qual estarão aptos a atuar em empresas

Instrumentação Analítica.

A maioria dos estagiários era dos cursos de Administração,

oportunidade de

da região, entre elas a Aracruz.

Em novembro de 2002, recebeu

Engenharia, Ciências Biológicas e Ciência da Computação.

acompanhar seu

A empresa também prioriza, a partir do programa de

desempenho a partir

A fim de ampliar o nível de conhecimento dos

recrutamento interno, o aproveitamento de seus profissionais.

das avaliações do

empregados e prestadores de serviços sobre

No decorrer de 2002, foram oferecidas 45 vagas,

Ande – Análise do

questões relacionadas às atividades da empresa,

80% das quais preenchidas por pessoas que já pertenciam

Desenvolvimento,

foram intensificadas as ações de comunicação

aos quadros da empresa, e tiveram assim a oportunidade

programa que foi

interna. A partir de abril, os veículos internos

de se desenvolver profissionalmente.

aperfeiçoado em 2002.

de comunicação ganharam o reforço da Aracruz Net,

a adesão da Veracel Celulose.

a intranet da empresa, que disponibiliza informações
em tempo real para empregados e prestadores
de serviços em todas as unidades da Aracruz.
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SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
Saúde – Na área de saúde, o Programa de Controle Médico e
de Saúde Ocupacional (PCMSO), desenvolvido e executado em

Como conseqüência, os resultados alcançados nessa área vêm sendo

A segurança na área de transporte de

ambulatórios próprios por profissionais capacitados, envolve

positivos. Na Aracruz Celulose, apesar de a taxa de freqüência de

madeira passou a contar com importante

um amplo conjunto de atividades visando à promoção,

acidentes com perda de tempo em 2002 ter sido superior à do ano

aliada a partir de 1999 – a Rede de

prevenção e preservação da saúde dos empregados.

anterior, a taxa de gravidade teve redução de 4,6% no mesmo período.

Monitoramento de Transportes (RMT).
Constituída por voluntários que moram

Acidentes com perda de tempo

Através do “Mexa-se”, programa introduzido em 2002,
a empresa passou a reembolsar até 50% do valor gasto pelos
empregados com atividades físicas. Até o final do ano,
o programa tinha alcançado cerca de 130 adesões. A meta
da empresa é conseguir a adesão de cerca de 30% do efetivo
até o final do primeiro ano.

ou trabalham ao longo de um trecho de

Ano
1999

Taxa de freqüência
3,93

Taxa de gravidade
47

2000

2,24

62

2001

2,22

43

2002

2,92

41

Base de cálculo: metodologia OSHA.

250 quilômetros da BR-101, entre o norte
do Espírito Santo e o sul da Bahia, a rede
vem contribuindo para reduzir os acidentes
nas estradas e estimular a observância de
procedimentos preventivos pelas empresas
prestadoras de serviços nessa área.

A empresa realiza anualmente ações com o objetivo de

Os voluntários acompanham aspectos

informar empregados e prestadores de serviços sobre aids

Segurança – Preservar

Desde 2000, a empresa promove a Sipat Integrada, envolvendo todas

como formação de comboios, velocidade,

e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

o bem-estar físico,

as empresas do grupo – Aracruz Celulose, Portocel e Aracruz Produtos

ultrapassagens perigosas, tráfego pelo

Em 2002, a empresa promoveu palestras e distribuiu

mental e social dos

de Madeira – e suas prestadoras de serviços. Em 2002, essa iniciativa

acostamento, sinalização das carretas,

publicações informativas sobre o tema.

empregados é

reuniu mais de 3 mil pessoas e contou com a participação de

condições da carga, condições da rodovia

preocupação

44 empresas parceiras, 63% acima do ano anterior. A programação

e cordialidade do motorista. Em 2002,

Ao todo, 36 pessoas, entre empregados e familiares,

permanente na

inclui um seminário no qual são discutidas e estabelecidas as metas

foram registrados 60 acidentes envolvendo

participaram do Programa de Apoio ao Empregado

empresa. Incentivar os

de segurança para o ano, visando melhorar o desempenho conjunto.

carretas que fazem transporte de madeira

Fumante. No Programa de Apoio ao Dependente Químico,

registros de incidentes

Essas metas são auditadas periodicamente.

para a empresa. A taxa de freqüência

13 empregados receberam tratamento em 2002.

e comunicações de

(número de acidentes por 1 milhão de

risco, procedimento

Os empregados participam ativamente das Comissões Internas de

quilômetros rodados) foi de 1,6, a segunda

O Programa de Reabilitação Profissional, que busca

fundamental para a

Prevenção de Acidentes (Cipas). Nas três empresas do grupo, essas

menor desde 1996, quando a atividade

reinserir no ambiente de trabalho empregados que,

prevenção de

comissões envolvem um total de 90 representantes dos empregados

foi terceirizada na empresa. As empresas

em razão de doenças, acidentes ou outros motivos,

acidentes, faz parte

e da empresa, dos quais 50 membros titulares e 40 suplentes. Eles

responsáveis pelo transporte de madeira da

tenham tido sua capacidade original de trabalho reduzida,

desse cuidado.

contribuem com análises e sugestões buscando aprimorar os índices

Aracruz concluíram em 2002 a renovação

de saúde ocupacional e de segurança do trabalho.

da frota de carretas.

alcançou 81 empregados, recolocados em funções
compatíveis com suas restrições.
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COMUNIDADES

Desempenho econômico e social 1989–2002
US$ milhões

Geração de recursos
Em 2002, a Aracruz completou 35 anos de existência, período ao longo do qual vem
prestando consistentes contribuições para o desenvolvimento social e econômico do
Disponibilidades e equivalentes

Espírito Santo e da Bahia. Desde 1989, nada menos do que US$ 9,4 bilhões em recursos

1,6%

Governo e Comunidade

6,8%

econômicos foram gerados pela empresa.

Remuneração do trabalho

13,0%

As receitas de exportações acumuladas no período, totalizando US$ 6,9 bilhões, posicionam
a empresa entre as cinco maiores geradoras de divisas líquidas no setor industrial brasileiro,

Reinvestimentos

33,4%
Remuneração de capital

representando importante contribuição para a balança comercial do País.

9.434,7

17,3%

Mais de um terço do total de recursos gerados, ou US$ 3,2 bilhões, foi reinvestido
no próprio empreendimento, o que ratifica a confiança dos acionistas no futuro
do empreendimento e sua firme disposição de proporcionar novas oportunidades
de desenvolvimento.

27,9%
Fornecedores

Entre 1989 e 2002, a Aracruz adquiriu US$ 2,6 bilhões em materiais, produtos e serviços, a

Reinvestimentos
Investimentos na fábrica, florestas,
equipamentos e participação na Veracel

3.151,3

Fornecedores
Compra de materiais e serviços

2.633,1

Remuneração do capital
Despesas financeiras
Dividendos

1.632,9
1.128,3
504,6

Remuneração do trabalho
Folha de pagamento
Encargos compulsórios
Encargos voluntários

1.226,4
619,7
328,9
277,8

Governo e comunidade
Impostos pagos, compensados e retidos
Investimentos em infra-estrutura
Doações e outras demandas sociais

643,0
544,2
66,4
32,4

maior parte dos quais nas regiões onde desenvolve suas operações – Espírito Santo e Bahia.
Disponibilidades e equivalentes
Retido no caixa
Total de recursos gerados

Com isso, a empresa concorre para a geração de expressivo número de empregos indiretos,
numa contribuição adicional para o progresso regional.

Em 2002, a Aracruz contou com 1.500 fornecedores de materiais e serviços, 32% dos

Destinação dos recursos gerados em 2002

quais empresas do Espírito Santo e 8% da Bahia. Em função do efeito multiplicador de

US$ milhões

suas atividades sobre a economia regional, a Aracruz é uma verdadeira árvore de negócios,
e já responde pela criação ou manutenção de 48 empresas no entorno de suas operações.

Fornecedores

39,1%

A Aracruz é uma das 11 mantenedoras do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores

764,9

0,6%
Remuneração do trabalho 6,1%
Comunidade

33,1%

6,8%

Reinvestimentos

Taxas

14,3%
Remuneração de capital

Compra de materiais e serviços

299,4

(Prodfor), que já certificou 123 empresas no Espírito Santo. Da primeira turma, certificada

Investimentos na fábrica, florestas e equipamentos

253,2

em 1998, 13 fornecedores foram recertificados durante 2002. Como pré-requisitos para

Remuneração do capital

109,4

participar do programa, a empresa tem de estar instalada no Estado, ser convidada por uma

Impostos

52,1

das mantenedoras e ter seu nome validado pelo Comitê Executivo. Em 2003, o coordenador

Remuneração do trabalho

46,6

desse comitê será o representante da Aracruz Celulose.

Projetos comunitários, doações e outras demandas sociais
Total

4,2
764,9

Todos os fornecedores de materiais e serviços da Aracruz comprometem-se a seguir não
somente a legislação, mas também as normas internas da empresa relativas a questões
trabalhistas e de meio ambiente.

148,0
148,0
9.434,7
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Metas Sociais de 2002 e Resultados Alcançados
Os trechos sombreados correspondem a ações empreendidas além das metas estabelecidas para o ano.

Metas de 2002

Resultados em 2002

Avaliação

Ao todo 860 professores participaram do projeto, dos quais 695 receberam certificado de conclusão
do curso concedido pelo MEC.
Desde 1997, foram capacitados 4.176 professores, beneficiando cerca de 100 mil alunos nos municípios
de Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Linhares, Pedro Canário e São Mateus.

Parcialmente cumprido.

Estender o programa Arcel Educar a Posto da Mata e expandi-lo para o Ensino Médio
em Aracruz e São Mateus.
Desenvolvido em parceria com o Fubrae e o BNDES, o programa visa aumentar o grau
de escolaridade dos empregados do nível operacional, ampliando as oportunidades de
crescimento pessoal e profissional.

Nos núcleos de São Mateus e de Aracruz, 76 empregados começaram a cursar o Ensino Médio.
Em Posto da Mata, 39 empregados iniciaram o Ensino Fundamental. Considerando os empregados
que já estavam matriculados, o Arcel Educar encerrou 2002 com 190 participantes.
Desde sua implantação, em 1997, o Arcel Educar atendeu a 379 empregados.

Plenamente cumprido.

Assegurar os Ensinos Fundamental e o Ensino Médio a 700 alunos no Colégio Pitágoras.
Uma parceria com o Sistema Pitágoras de Ensino, tem por objetivo apoiar a educação
de estudantes residentes no município de Aracruz, ajudando a fixar profissionais
próprios e terceiros na região.

Cerca de 700 alunos do maternal ao 3º ano do Ensino Médio tiveram mensalidades subsidiadas.
Entre 1995 e 2002, cerca de 8 mil estudantes, do maternal ao 3º ano do Ensino Médio, foram
beneficiados por essa iniciativa.

Plenamente cumprido.

Atender a 740 crianças e adolescentes carentes por meio dos projetos Crer com as
Mãos, Araçá, Meninos da Terra, Bem-Te-Vi e Berimbau.
Em parceria, respectivamente, com o Serviço de Engajamento Cristão (Secri) / Centro
Cultural Araçá de Atendimento à Criança e ao Adolescente e Prefeitura Municipal de
São Mateus / Prefeitura Municipal de Linhares / Prefeitura Municipal de Teixeira de
Freitas e Instituto Mauá / Rotary Club, Pastoral da Criança, BNDES e Secretaria de
Educação de Nova Viçosa, esses projetos visam promover a ressocialização de menores
em situação de risco social nas comunidades envolvidas.

Crer com as Mãos – 365 educandos foram assistidos, dos quais 100 participaram do subprojeto
Formando Cidadãos, que tem como principal objetivo diminuir os índices de repetência e evasão
escolar. Araçá – 407 crianças e adolescentes foram assistidos, dos quais 150 estão inscritos no
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; em 2002, esse projeto tornou-se Centro de Atenção
Primária Ambiental e recebeu o título de utilidade pública federal. Meninos da Terra – foram
iniciadas as obras civis das instalações do projeto e concluído o projeto pedagógico assistencial.
Bem-Te-Vi – 400 crianças e adolescentes participaram de atividades educativas e culturais. Berimbau
– 140 crianças e adolescentes participaram de oficinas de capoeira, bordado, pintura e crochê.
Aproximadamente 2 mil crianças e adolescentes foram atendidas por esses projetos desde 1995.

Plenamente cumprido.
Foram atendidos, ao todo,
1.312 crianças e adolescentes,
superando em mais de 70%
a meta original.

Prestar apoio financeiro à Associação de Pais e Mestres do Coqueiral.

Foram destinados US$ 14 mil, beneficiando cerca de 1.600 alunos do Coqueiral e adjacências.

Plenamente cumprido.

Oferecer a 1.115 alunos um curso preparatório para o vestibular na Ufes, dentro do
projeto Universidade para Todos.
Parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Fundação Ceciliano
Abel de Almeida, visa capacitar alunos carentes da rede pública de ensino de forma a
ampliar suas chances de ingresso na universidade.

Foram oferecidas 1.115 vagas e 1.000 alunos concluíram o Cursinho. A média de aprovação em
vestibulares é da ordem de 30%.
Desde o início do apoio da empresa (1997), foram aprovados em vestibulares 657 alunos de um total
de 2.486 que participaram do projeto.

Plenamente cumprido.

Contribuir para melhorar a infra-estrutura de escolas públicas nos municípios de
Alcobaça, Nova Viçosa, Caravelas, Ibirapuã, Prado e Teixeira de Freitas (BA) por meio
do projeto Aracruz nas Escolas.
Parceria com o BNDES e prefeituras municipais, busca melhorar a infra-estrutura de escolas
públicas localizadas nas áreas de influência da empresa no Espírito Santo e na Bahia.

17 escolas foram reformadas e/ou equipadas com mobiliário e equipamentos escolares.
Desde sua implantação, em 1999, foram reformadas, ampliadas e/ou equipadas 77 escolas na Bahia e
17 no Espírito Santo, beneficiando mais de 25 mil alunos.

Projeto não previsto em 2002.

Proporcionar aos estudantes uma visão do mundo empresarial, despertando-lhes
o espírito empreendedor, por meio do projeto Estudante do Futuro, em parceria
com o Sebrae-BA e a Associação Comercial e Industrial de Posto da Mata (BA).

60 estudantes de escolas públicas de Posto da Mata foram capacitados pelo projeto.

Projeto não previsto em 2002.

Contribuir para melhorar o atendimento assistencial a crianças, adolescentes
e adultos portadores de deficiência, por meio do projeto Reabilitar, em parceria
com a Sociedade Pestalozzi de Teixeira de Freitas (BA).

171 pessoas da comunidade de Teixeira de Freitas foram assistidas.

Projeto não previsto em 2002.

Estimular a capacitação profissional e o desenvolvimento pedagógico de menores
assistidos pelos projetos sociais da empresa.

Pelo segundo ano consecutivo, a Aracruz e a Ação Comunitária do Espírito Santo (Aces), em parceria
com outras entidades sociais, distribuíram ao público infantil quebra-cabeças feitos de madeira de
eucalipto nas marcenarias de projetos assistidos pela empresa. A iniciativa alcançou 1.000 crianças
de 4 a 6 anos de escolas e entidades assistenciais situadas na região de Aracruz e Linhares.

Projeto não previsto em 2002.

As iniciativas da Aracruz na área

EDUCAÇÃO

social têm como prioridade projetos

Qualificar 860 professores do Ensino Fundamental no Espírito Santo, por meio
do projeto Formar-Profa.
Uma parceria com a Rede Interdisciplinar de Educação (Ried) e o MEC, o projeto visa à
formação de professores-alfabetizadores de escolas públicas no norte do Espírito Santo.

nas áreas da educação e de geração
de renda, visando contribuir para a
melhoria da qualidade de vida e a
auto-sustentação das comunidades
beneficiadas.
Além dos projetos desenvolvidos
em parceria com entidades de
reconhecida competência nesse
setor, em 2002 a Aracruz iniciou
um programa estruturado para
aumentar o grau de envolvimento
dos seus empregados e terceiros
em programas de voluntariado.
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Metas Sociais de 2002 e Resultados Alcançados
Os trechos sombreados correspondem a ações empreendidas além das metas estabelecidas para o ano.

Metas de 2002

Resultados em 2002

Avaliação

Realizadas diversas palestras sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis e aids, envolvendo cerca
de 400 pessoas de escolas e comunidades vizinhas à empresa.
O projeto já envolveu cerca de 9 mil empregados e terceiros e em torno de 23 mil pessoas nas
comunidades das áreas de atuação da empresa.

Parcialmente cumprido.

3.726 pessoas foram atendidas.
O projeto já totaliza 10.788 atendimentos desde 1999, quando foi iniciado.

Plenamente cumprido.

US$ 24,3 mil foram destinados à manutenção de viaturas e de outros serviços relacionados à
segurança pública.

Plenamente cumprido.

SAÚDE
Atender a 400 pessoas de comunidades vizinhas, dentro do projeto Cidadão Saúde.
Em parceria com o BNDES, esse projeto visa promover ações educativas de saúde,
com foco na prevenção, nas comunidades das regiões onde a empresa atua, visando
sobretudo à população jovem.
Atender a 600 pessoas carentes provendo cursos de informática e assistência
odontológica, dentro do projeto Parceiro 2000.
Uma parceria com sindicatos de trabalhadores e o BNDES, essa iniciativa visa criar
melhores condições de saúde, formação profissional e educação para os empregados,
dependentes e pessoas de baixa renda das regiões de atuação da Aracruz na Bahia e
Espírito Santo.

SEGURANÇA
Prestar apoio ao contingente da Polícia Militar alocado em área de influência.

Para o atingimento desses
objetivos e metas, a Aracruz

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Parcialmente cumprido.
As 5 mil toneladas disponibilizadas
excederam a demanda.

previu no orçamento de 2002

Doar 5 mil toneladas de lama de cal a produtores rurais capixabas.

Doadas 1,9 mil toneladas a 75 sindicatos de produtores rurais do Espírito Santo.

recursos de US$ 2,3 milhões.

Doar 1 milhão de alevinos para a comunidade, por meio do projeto Arapeixe.

480 mil alevinos foram doados para atender a programas de agricultura familiar em municípios do
Espírito Santo e da Bahia.

Parcialmente cumprido.
A quantidade de 1 milhão de alevinos
disponibilizados excedeu a demanda.

Desenvolver de forma compartilhada projetos comunitários anuais em Barra do
Riacho e Vila do Riacho, segundo prioridades definidas pelas próprias comunidades.

Em Barra do Riacho, foram construídos um arrastador de barcos e um galpão para guarda e
manutenção de barcos de pesca. Em Vila do Riacho, foi concluída a sede social da associação
comunitária local, denominada Clube Riachão.

Plenamente cumprido.

Apoiar projetos agrícolas definidos pelas comunidades indígenas (em parceria com
a Funai, a APTA e a Prefeitura de Aracruz).

Apoio para a manutenção dos cafezais de todas as aldeias. Construção de hortas comunitárias em
Irajá, Caieiras Velhas e Pau-Brasil. Implantação de um viveiro de mudas de café em Irajá. Apoio ao
plantio de coco em Irajá, Piraqueaçu e Comboios. Fornecidas mais de mil mudas de palmito-açaí
para as aldeias guarani.

Plenamente cumprido.

Doar 2 milhões de mudas de eucalipto dentro do Programa de Extensão Florestal
(em parceria com a Secretaria de Agricultura do Espírito Santo).

Veja os resultados na meta “Doar 100 mil mudas de essências nativas e 2 milhões de mudas de
eucalipto para programas de recuperação de áreas degradadas no Espírito Santo” em Comunicação
com as Partes Interessadas.

Gerar oportunidades de emprego e renda para comunidades carentes do extremo-sul
da Bahia pela implantação de viveiros comunitários para a produção e
comercialização de mudas nativas.

Ampliada para 100 mil mudas/ano a capacidade de produção do viveiro de Aparaju e implantado
o viveiro de Ibirapuã.

Projeto não previsto em 2002.

US$ 120,8 mil foram aplicados, beneficiando as famílias de cerca de 1.400 associados das
entidades.

Plenamente cumprido.

Foram gastos em 2002
US$ 4,2 milhões.

CULTURA E LAZER
Apoiar a manutenção do Clube da Orla, do Centro Comunitário do Bairro Coqueiral,
da Associação Recreativa de Aracruz e do Grêmio Recreativo de São Mateus, no
Espírito Santo, e do Grêmio Recreativo de Posto da Mata, na Bahia.
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A empresa apóia programas de assistência técnica em suporte às atividades agrícolas
COMUNIDADES INDÍGENAS

das comunidades indígenas, através de parcerias com a Prefeitura Municipal de
Aracruz para apoio à comunidade de Comboios e com a Associação de Programas em

Em 2002, a Aracruz e as comunidades indígenas tupiniquim e guarani

Tecnologias Alternativas (APTA) para apoio às comunidades de Caieiras Velhas, Irajá,

do Espírito Santo assinaram termos aditivos aos acordos firmados em 1998.

Pau-Brasil, Boa Esperança, Três Palmeiras e Piraqueaçu. Em 2002, o projeto de apoio

Segundo as condições acordadas, a Aracruz aumentou em R$ 476.000,00

a Comboios recebeu reconhecimento nacional ao classificar-se em 3º lugar no Prêmio

por ano os recursos destinados a projetos de geração de renda para

Destaque do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na categoria Fortalecimento da

as comunidades, elevando a R$ 1,4 milhão o valor anual da contribuição.

Agricultura Familiar. O prêmio, instituído no mesmo ano, visa reconhecer e estimular

A empresa comprometeu-se também a custear até 41 bolsas de estudo

o trabalho de agricultores familiares, assentados, comunidades indígenas, quilombolas

por ano para alunos indígenas que cursarem a faculdade durante a vigência

e suas associações e cooperativas, além de organizações da sociedade civil.

do acordo, que expira em 2018.
Como parte dos aditivos, a Aracruz dará ainda apoio a um programa visando
aumentar a empregabilidade dos membros das comunidades indígenas,
realizará um estudo e obras de recuperação de rios situados nas aldeias e
fornecerá mudas nativas e apoio técnico para um projeto de
reflorestamento.

A Aracruz está apoiando também
o Projeto de Resgate Cultural

Em parceria com fornecedores da Fábrica C, a empresa doou

dos índios M’Byá Guarani através

à comunidade de Comboios uma escola que atenderá a mais de 100 crianças

da arte, envolvendo até agora

indígenas em idade escolar. O projeto demandou investimentos na ordem de

50 crianças e 10 adultos.

R$ 330 mil e é um marco em aldeias indígenas por sua infra-estrutura

Os resultados têm sido bastante

única. Com área construída de 600 m2, a escola dispõe de três salas de

expressivos e os artistas

aula, biblioteca, refeitório, sanitários, salas administrativas, pátio interno

indígenas já participaram

e quadra poliesportiva.

de diversas exposições.
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GESTÃO AMBIENTAL
Aspectos legais
Ao longo do ano, a Aracruz enfrentou

Desempenho
Ambiental

As atividades da Aracruz se norteiam pelo

turbulências decorrentes do quadro institucional

conceito do desenvolvimento sustentável, que

do Espírito Santo, o qual foi objeto de ampla

se traduz pela promoção do progresso social e

cobertura pela imprensa brasileira e

econômico em harmonia com a natureza.

internacional. Entre as conseqüências para
a Aracruz, podem-se citar a instalação de uma

Com relação aos aspectos ambientais,

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) pela

as operações são baseadas, entre outros,

Assembléia Legislativa local para apurar alegadas

nos seguintes princípios:

irregularidades no licenciamento da empresa –
a qual encerrou seus trabalhos sem um relatório

• competitividade florestal baseada em

conclusivo; uma lei que proibia o plantio de

critérios de sustentabilidade;

eucalipto para produção de celulose, declarada

• manutenção da biodiversidade;

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal

• conservação do solo;

em decisão liminar; e um projeto de lei que

• proteção dos recursos hídricos;

proibia o plantio de espécies florestais exóticas,

• uso exclusivo de madeira de eucaliptos

vetado pelo governador do Estado.

plantados para produção de celulose
e madeira serrada;
• esforço contínuo para reduzir o uso de
matérias-primas, água e energia;

Houve também uma liminar, concedida
no âmbito de uma ação popular que objetivava
suspender as atividades de parte do Programa

• prevenção da poluição;

de Fomento Florestal, dentro do processo de

• melhoria contínua dos sistemas de controle de

licenciamento da Fábrica C, a qual foi cassada

emissões, tratamento de efluentes e destinação

pelo Tribunal de Justiça; e uma ação civil

dos resíduos sólidos;

pública visando à obtenção de liminar para

• reciclagem ou reutilização de água e resíduos.

suspender o licenciamento e impedir a operação
de derivação de águas do Rio Doce, que foi
negada pela Justiça Federal.
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Certificação
No primeiro semestre do ano, o Sistema de Gestão
Ambiental da Aracruz, que é certificado na ISO 14001
desde 1999, recebeu auditoria de manutenção pelo Bureau

O processo de licenciamento

Veritas Quality International (BVQI). Em dezembro, houve

do novo sistema de

auditoria de recertificação da ISO 14001, também pelo

Adicionalmente, as seguintes licenças

transporte de madeira por

BVQI, na qual apenas três não-conformidades foram

foram obtidas em 2002:

barcaças marítimas ensejou

identificadas e prontamente sanadas. A recertificação
foi recomendada para mais um ciclo de três anos.

o estabelecimento de parcerias
• Licenças de instalação – acesso

produtivas com ONGs, em

ferroviário ao Pátio de Madeira;

benefício do meio ambiente

Licenciamento

aeródromo; posto de gasolina;

da região. Entre elas,

Durante 2002 foram obtidas as licenças ambientais

estocagem e abastecimento

o programa acordado com

complementares para a Fábrica C, relacionadas

de combustível;

a Conservation International

a instalações industriais, plantios próprios,

• Licenças de operação – Fábrica C;

Programa de Fomento Florestal e ao sistema

posto de gasolina; estocagem e

da dragagem no Terminal

de transporte de madeira por barcaças marítimas.

abastecimento de combustível;

de Caravelas, no extremo-sul

aeródromo; Ibama (renovação);

da Bahia, e o programa com

Também foram obtidas 114 licenças de projetos

embarque e desembarque de madeira

o Instituto Baleia Jubarte

de plantios florestais, das quais 21 licenças

(Terminal de Barcaças de Portocel);

para monitoramento das

de implantação concedidas pelo Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf),
91 projetos incorporados em licenças
de implantação emitidas pelo Centro de Recursos

• Autorização ambiental –
exploração de argila;
• Licença de implantação –
Portaria CRA nº 1385.

(CI) para acompanhamento

baleias que se deslocam
ao longo da costa brasileira.
Cabe registrar ainda o
expressivo apoio financeiro

Ambientais da Bahia (CRA-BA) e dois projetos aprovados

dado ao Parque Nacional

em licenças de operação pelo Instituto Estadual

Marinho de Abrolhos como

de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG).

parte das medidas mitigadoras
relacionadas à instalação do
Terminal de Caravelas.
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Metas Ambientais de 2002 e Resultados Alcançados – Gestão Ambiental

Metas de 2002

Resultados em 2002

Avaliação

Manter a certificação ISO 14001,
realizando dentro do cronograma as
análises críticas, auditorias internas
e de conformidade legal, auditorias
de certificação e treinamento de
novos auditores.

Em dezembro de 2002, a Aracruz recebeu auditoria para
a ISO 14001, tendo sido recertificada até dezembro de 2005.
Análises críticas, auditorias internas e treinamento de novos
auditores foram realizados conforme o cronograma.

Plenamente cumprido.

Obter licenças ambientais para expansão
dos plantios na BA, MG, RJ e ES.

Foram obtidas 114 licenças (21 no ES, 91 na BA e 2 em MG)
perfazendo 21,6 mil ha de plantios licenciados.

Parcialmente cumprido.
As metas de 2002 para o Rio de
Janeiro foram reprogramadas.

Obter a licença de operação para o
Terminal de Barcaças de Caravelas.

Realizados monitoramentos de camarões, cetáceos, botos e
corais, além de monitoramentos físico-químicos da área de
dragagem. Os monitoramentos terão continuidade após a
entrada em operação do terminal.

Plenamente cumprido.
Projeto em andamento.
Aguardando a entrega dos
relatórios conclusivos.

Certificar os plantios na BA e no ES,
a partir da definição do sistema de
certificação a ser utilizado.

O projeto foi replanejado para 2003, em função de atraso
no desenvolvimento do sistema de certificação nacional
(Cerflor).

Projeto replanejado.

Definir os parâmetros, métodos
de checagem e modelo de
autodeclaração ambiental e
emitir autodeclarações para
madeira serrada (Lyptus) e celulose.

Após avaliação feita com clientes e outras partes
interessadas, o projeto foi suspenso. A avaliação
demonstrou que a autodeclaração não agregaria valor
ao produto.

Projeto suspenso.

Contribuir para o esforço global
de redução de CO2 na atmosfera,
desenvolvendo um plano estratégico
para a empresa tendo em vista a
definição de projetos e estudos.

Contratada consultoria para avaliar as possibilidades de
redução de emissão e seqüestro de carbono. Elaborado
relatório apontando oportunidades de negócio para a Aracruz.

Plenamente cumprido.
Os resultados do relatório
estão sendo avaliados para
definição dos próximos
passos.

Dar continuidade ao Programa
de Educação Ambiental para os
empregados, com os módulos:
Indução de Novos Funcionários,
Visitas de Familiares, Comunicação
Interna, Diálogo Direto de Meio
Ambiente, Comemoração de Datas,
Treinamento da ISO 14001 e Material
de Informação.

Treinados 314 novos empregados, estagiários e funcionários
na ISO 14001. Promovidas 8 visitas de familiares, totalizando
320 pessoas, e recebidos mais de 7 mil visitantes de escolas,
universidades, e outras instituições.
Comunicação Interna – Jornal da Aracruz com publicações
mensais; 54 edições do boletim Informe-se; Aracruz Net
(intranet); 1.186 matérias contendo informações corporativas
produzidas pela Comunicação Interna; 79 proteções de tela
com informações internas; 124 mensagens em quadros
de avisos, fôlderes e cartilhas elaborados para campanhas
internas específicas.
• Realizada a II Semana do Eucalipto, com distribuição de
cerca de 5 mil mudas frutíferas e 2 mil mudas de eucalipto
para empregados e prestadores de serviço.
• Participação na XIII Feira do Verde, realizada no Parque
Municipal da Pedra da Cebola, em Vitória.
• Gincana do Verde, no Mosteiro Zen Morro da Vargem, com
200 crianças.
• Peça teatral "Curupira, o herói da floresta", na Casa de
Cultura de Teixeira de Freitas, em que foram distribuídas
800 mudas de espécies nativas.

OPERAÇÕES FLORESTAIS

Propriedades da Aracruz – 2002
Utilização

Espírito Santo
Área (ha)
%

%

Minas Gerais
Área (ha)
%

Total
Área (ha)

%

Eucaliptos

90.740

64,5

95.154

57,8

1.593

79,5

187.487

61,0

Reservas nativas
Outras

41.598

29,6

60.545

36,8

334

16,7

102.476

33,3

8.402

5,9

8.924

5,4

77

3,8

17.403

5,7

140.740

45,7

164.623

53,6

2.004

0,7

307.367

100,0

(estradas, instalações, etc.)

Parcialmente cumprido.
O Programa de Educação
Ambiental para os
empregados está sendo
reformulado devido a
mudanças no quadro de
pessoal.

Bahia
Área (ha)

Total

Florestas

A Aracruz Celulose detém a maior área de reservas

• Produção de mudas de eucalipto: 70 milhões.

florestais nativas privadas representativas da Mata

• Plantio de mudas de eucalipto:

Atlântica e ecossistemas associados no extremo-sul

53,5 milhões (41,3 milhões em áreas próprias

da Bahia e norte do Espírito Santo. Essas reservas

e 12,2 milhões em áreas de fomento florestal).

correspondem a 33% da área total da empresa, o que

• Doação de mudas de eucalipto: 2,9 milhões.

equivale a 1 ha de reserva para cada 2 ha de eucalipto.

• Idade média de corte: celulose – 5-7 anos

Além de promover a recuperação e a manutenção dessas

produtos sólidos – 14-16 anos.
• Produção de mudas nativas: 1,3 milhão

áreas próprias, a empresa contribui de forma consistente
para programas externos com objetivos similares.

de mudas de espécies da Mata Atlântica

Em 2002, a empresa doou cerca de 260 mil mudas

e ecossistemas associados.

de espécies nativas para programas estaduais de

• Doação de mudas nativas: 257 mil mudas.

recuperação e preservação ambiental, totalizando
quase 8 milhões de mudas nativas doadas desde 1991.

Fomento florestal

Forneceu ainda cerca de 3 milhões de mudas de

• Área contratada: 51,4 mil ha.

eucalipto para programas de Extensão Florestal dos

• Área plantada: 35 mil ha.

governos do Espírito Santo e Bahia e 640 mil mudas

• Municípios alcançados:

de eucalipto para outros programas de reflorestamento.

106 (61 do ES, 31 de MG e 14 da BA).

A empresa já doou cerca de 57 milhões de mudas

• Número de contratos: 2.493.

de eucalipto desde 1986, beneficiando em torno

• Área média por contrato: 20,6 ha.

de 20 mil produtores rurais.
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As áreas de plantios e reservas nativas da Aracruz abrigam rica biodiversidade animal e por isso atraem grande
número de caçadores. O setor de vigilância patrimonial da empresa, com o apoio da Polícia Ambiental,
mantém alerta constante, mas isso não é suficiente para inibir a caça clandestina. Durante 2002, foram
registradas 226 ocorrências com caçadores e pescadores nas áreas da empresa no Espírito Santo e na Bahia
e apreendidas 206 armadilhas, incluindo redes e tarrafas. Também foram apreendidos 58 animais vivos, entregues
ao Centro de Estudos e Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias) – uma parceria da Aracruz com o Ibama
e prestadoras de serviços da empresa, que já devolveu à natureza cerca de 30 mil animais desde que entrou em
Nas novas áreas adquiridas recentemente

operação, em 1994 – e 21 animais mortos por caçadores. Até bem pouco tempo atrás, as armadilhas apreendidas

na região de Sooretama foram detectadas

em áreas da empresa eram incineradas, mas a Aracruz passou a entregá-las à Polícia Ambiental. A parceria com

Biodiversidade

diversas espécies constantes da lista de

a Polícia Ambiental tem sido fundamental no combate à caça clandestina em áreas da empresa.

Durante o ano, tiveram continuidade as atividades

ameaçadas do Brasil. Chama a atenção o

de monitoramento da avifauna, escolhidas por serem excelentes

periquito fura-mato (Pyrrhura cruentata),

Recursos hídricos

Solo

indicadores da biodiversidade. Foram acompanhados dois

espécie que também freqüenta os talhões

Demos prosseguimento aos estudos realizados no âmbito do Projeto

A sustentabilidade da produção

talhões desbastados para serraria, buscando verificar as

de eucalipto adensados e com sub-bosque.

Microbacia, que busca quantificar as interações dos plantios de eucalipto

vegetal na região tropical depende

respostas da comunidade de aves a esse manejo diferenciado.

Já no extremo-sul da Bahia, merecem

com os demais componentes ambientais. Os resultados de balanço hídrico

fortemente da disponibilidade de água

As espécies presentes nas copas são as mesmas dos talhões

destaque os resultados alcançados em área

foram atualizados e demonstram que tanto os plantios de eucalipto

e nutrientes, a qual, por sua vez, está

de eucalipto para celulose, indicando que esse manejo não

recentemente adquirida pela empresa, na

quanto a mata nativa consumiram menos água do que a precipitação

relacionada às características do solo.

afeta a composição da comunidade nessa faixa do plantio.

região de Teixeira de Freitas. Os trabalhos

pluviométrica no período de outubro de 2001 a setembro de 2002.

Por esse motivo, a Aracruz tem o solo

Aves anilhadas antes da colheita continuaram retornando

no fragmento de Mata Atlântica evidenciaram

às redes nos talhões mantidos para celulose, demonstrando

22 espécies não detectadas nos demais

Conforme mostra o gráfico, no período estudado a precipitação

destacado dentro dos ecossistemas e

a recomposição da comunidade de aves e os fluxos de

fragmentos da empresa na região. Dentre

pluviométrica foi de 1.509 mm; a evapotranspiração no eucalipto, de

busca utilizar práticas de manejo que

recursos necessários à sua manutenção.

elas, o beija-flor Ramphodon (Glaucis)

1.276 mm, e na floresta nativa, de 1.080 mm. No último ano, a relação

minimizem sua alteração.

dohrnii, uma espécie endêmica de Mata

evapotranspiração/precipitação foi de 0.85 no eucalipto e de 0.72 na

Na filial de São Mateus, durante treinamento realizado

Atlântica muito ameaçada de extinção,

floresta nativa, demonstrando um consumo de água inferior ao ingresso

O manejo de solo na Aracruz consiste

dentro do Programa de Conservação das Espécies Raras

cujo último registro na natureza ocorreu

através das chuvas e um equilíbrio entre os dois ambientes.

na aplicação de um conjunto de

e Ameaçadas de Extinção, foi observado o maior urutau

na Reserva de Porto Seguro, em 1989.

como um recurso natural com papel

práticas agronômicas/silviculturais que

Balanço hídrico na Microbacia

(Nyctibius grandis) das nossas matas, hoje uma ave rara

combinam conhecimentos de solo,

1,8

1.800

clima e planta tendo em vista uma

Essa espécie noturna persiste no fragmento de propriedade

de aves da região de várzea do Rio Doce;

1,6

1.600

produção ambientalmente sustentável

da empresa desde o início da década de 1990, o que demonstra

91 espécies foram identificadas em setembro,

1,4

1.400

e economicamente viável.

a vitalidade dos processos biológicos e ecológicos locais.

27 das quais de ambiente aquático.

1,2

1.200

1,0

1.000

0,8

800

0,6

600

Todos os estudos de monitoramento de aves

0,4

400

Eucalipto

estão sendo realizados em parceria com a

0,2

200

Floresta nativa

Fundação Pró-Natureza (Funatura).

0,0

0

Precipitação

O papagaio-chauá (Amazona rhodocorytha),
espécie da lista de ameaçadas do Brasil,
foi o encontro mais destacado.

95-96

96-97

97-98

98-99

Ano

99-00

00-01

01-02

Precipitação (mm)

Também foi iniciado o monitoramento

Evapotranspiração / Precipitação

na Mata Atlântica devido à fragmentação de seu habitat.
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Essas práticas incluem a seleção de áreas mais adequadas
para o plantio de eucalipto; manejo de resíduos da colheita;
preparo do terreno para novos plantios; adubações para
atender às demandas nutricionais das plantas e melhorar as

Análises periódicas realizadas no Projeto Microbacia e em outros cinco

propriedades do solo; dimensionamento adequado de

pontos de coleta de água nunca indicaram vestígio de contaminação

equipamentos e planejamento de operações visando ao

dos recursos hídricos. Em áreas de influência do Fomento Florestal

controle de processos erosivos e de compactação do solo;

no Espírito Santo, foi iniciada em novembro de 2002 a avaliação

manutenção da água das chuvas na área de plantio, evitando

da qualidade dos recursos hídricos em nove pontos de monitoramento

perdas superficiais ou a contaminação dos cursos d’água; e

definidos pela Seama. Na primeira avaliação realizada não se constatou

favorecimento da ciclagem de nutrientes e matéria orgânica.

a presença de nenhum dos agrotóxicos utilizados. São realizadas
auditorias periódicas, internas e externas, para a avaliação do

Esse conjunto de ações tem sido adotado para garantir a plena expressão

atendimento da legislação ambiental e da conformidade com as normas

do potencial dos materiais genéticos plantados sem causar alterações indesejáveis

existentes sobre manuseio, transporte, aplicação e disposição final

que afetem os fluxos de água e nutrientes no solo e, conseqüentemente,

das embalagens. Em paralelo, o monitoramento sistemático de pragas

a produtividade. As avaliações realizadas indicam que, após quatro ciclos de plantio,

e doenças tem permitido a redução da freqüência e do uso de defensivos.

o manejo do solo praticado na empresa é ambientalmente sustentável, concorrendo
para a regulação do ciclo hidrológico, a manutenção da fertilidade do solo e o

Rede de monitoramento e modelagens

controle de processos erosivos e de compactação.

Em 2002, a empresa estendeu seus monitoramentos ambientais às
regionais de São Mateus e ao extremo-sul da Bahia, visando melhor

Defensivos agrícolas

compreender as diferenças regionais. Foi estabelecida uma nova rede

A Aracruz utiliza defensivos agrícolas de forma responsável

na qual estão sendo medidos os aspectos físicos e químicos dos solos;

e cuidadosa. Todos os empregados que aplicam os produtos

fixação e alocação de carbono nas folhas, troncos e raízes; a ciclagem

recebem treinamento adequado do Senar, utilizam

de nutrientes, a deposição de folhas, os aspectos fisiológicos e a

equipamentos de proteção individual e observam as

eficiência dos principais clones e a variação da umidade do solo.

recomendações técnicas e bulas de uso do produto. O
cuidado da empresa é extensivo aos participantes do

Também foi dada continuidade ao desenvolvimento de uma aplicação

Programa de Fomento Florestal, os quais recebem

que permite estimar o crescimento da floresta com base na integração

orientação técnica e assinam um termo de responsabilidade

dos vários fatores que afetam esse processo, como clima, fertilidade

do Crea. Como forma de evitar ou minimizar os impactos

e manejo. O aplicativo foi gerado a partir do modelo chamado 3-PG e

ambientais decorrentes do transporte e uso de defensivos, a

é desenvolvido em ambiente de sistema de informações geográficas.

Aracruz dá preferência à utilização de produtos de
classificação menos tóxica e com formulação sólida.
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Consumo específico de cloro

OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

30

25

20.2

Celulose

20

na produção de celulose evoluíram significativamente na

15

15.2

Todos os principais indicadores de ecoeficiência da Aracruz

Criar reservas nativas em pelo menos
20% das novas áreas adquiridas.

As áreas de reservas existentes e a recuperar nos
projetos licenciados em 2002 perfazem a média
de 38,10% da área total das propriedades, sendo
46,75% no Espírito Santo, 39,44% na Bahia e
16,33% em Minas Gerais.

Plenamente cumprido.

Realizadas campanhas mensais de
monitoramento da qualidade dos recursos
hídricos superficiais e subsuperficiais e os
resultados foram encaminhados à Seama.
Os levantamentos de entomofauna e avifauna
foram realizados conforme previsto e os
resultados obtidos apresentados no relatório
científico anual do Projeto Microbacia.

Plenamente cumprido.

As campanhas de avifauna nos projetos da
Bahia foram realizadas conforme o previsto.
Os resultados foram inseridos no Relatório
Técnico de Garantia Ambiental 2002.

Plenamente cumprido.

8.5
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40
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3.4
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20
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91

92
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29.7

3.2

98

99

00

Consumo específico de soda

Consumo específico de água

kg/tsa

62.7

62.1

63.4

50

62.3

70

66.4

Plenamente cumprido.

45

Plenamente cumprido.
Projeto plurianual em
andamento.

30

28.7

33.1

25.9
23.1

30.2

92

30

28.3

91

31.9

28.4

41.0

30.1

35

45.0

44.2

50

31.1

40

37.7

Plenamente cumprido.
Projeto plurianual em
andamento.

40

Instalada a rede experimental que propiciará
as avaliações. Foram adquiridos todos os
equipamentos necessários e ministrado
treinamento ao pessoal envolvido. Iniciadas
os primeiros levantamentos de dados para
avaliação do fluxo de carbono no solo.

01

25

25

Continuar a avaliar a sustentabilidade
do sistema silvicultural da Aracruz
através da determinação do fluxo de
carbono no solo.

00

3.6

47.6

O levantamento das práticas de manejo
florestal da empresa foi consolidado, tendo
sido estabelecidas as premissas e diretrizes
do projeto.

99

27.7

30

60

Dar continuidade à implementação do
Projeto Florestas do Futuro, avaliando
pontos de melhoria potencial no manejo
florestal em face de novos padrões
ambientais, sociais e econômicos.

98

31.9

31.9
3.78

3.75

3.8

32.7

35

3.91

3.85

3.88

4.02

3.99

3.94

4.0

3.86

4.11

4.2

4.22

4.4

97

34.9

kg/tsa

4.41

Consumo específico de clorato

m3/tsa

64.2

Realizada a primeira campanha de
monitoramento e os resultados foram
encaminhados ao Ministério Público Federal
do Espírito Santo e à Seama.

96

Consumo específico de madeira

m3/tsa

Realizar o monitoramento ambiental dos
recursos hídricos e avifauna no Programa
de Fomento Florestal (campanha
semestral).

95

30.1

Dar continuidade ao monitoramento
ambiental da avifauna nos plantios
da Bahia (duas campanhas).

94

41.3

Dar continuidade ao monitoramento
ambiental na microbacia, envolvendo
monitoramento de avifauna (duas
campanhas), entomofauna (coleta
mensal) e recursos hídricos
(monitoramento mensal físico-químico
da água superficial e subterrânea).

93

2.4

Plenamente cumprido.
Todas as metas foram
superadas.

92

30.7

Produzidas 1,34 milhão de mudas de essências
nativas (989 mil em viveiro próprio e 350 mil
em viveiros de terceiros). Recompostos 983 ha
de reservas nativas e reabilitados 11 ha de
áreas degradadas.

91

3.5

Produzir 1,24 milhão de mudas de
espécies nativas, recompor 507 ha de
zonas de proteção ciliar e reabilitar
4,17 ha de áreas de jazida.

90

2.5

0

30.1

Plenamente cumprido.

28.4

Averbados 41.430 ha de propriedades, sendo
10.186 no Espírito Santo e 31.244 na Bahia.

3.7

Averbar reservas legais em 40 mil ha
de propriedade da empresa.

3.1

5

26.5

Avaliação

6.9

5.8

Resultados em 2002

4.05

Metas de 2002

10

4.6

produtivo de equipamentos e tecnologias de última geração.

9.8

última década, fruto da contínua incorporação ao processo

31.0

Metas Ambientais de 2002 e Resultados Alcançados – Operações Florestais
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Geração e consumo de energia elétrica e combustíveis – 2002
Rede de Percepção de Odor

97,0

Desde 1991 a Aracruz Celulose mantém

Número de comunicações

38.000

3,0

o programa Rede de Percepção de Odor

Gj

%

7,6

ambientais da indústria, segundo

(2) Óleo combustível e gás natural.

50

critérios da Comunidade Européia.
40

31

Expressivos investimentos em melhorias

37

3.800.000

A Aracruz é auto-suficiente na produção de energia elétrica, e só adquire energia externa para atividades

de operação e no tratamento de

extraordinárias de manutenção. Atualmente, fornece 10 MWh de energia à Nexen e vende ao redor de 4 MWh

gases concentrados já foram realizados

à Enertrade/Escelsa. A empresa utiliza parte da biomassa de eucalipto e licor negro (produto residual do cozimento

com base em sugestões dos

da madeira) como combustível para as caldeiras de biomassa e recuperação, respectivamente. O vapor originado

participantes da RPO, que residem em

da queima desses combustíveis é usado na fabricação de celulose e na geração de energia para o processo

um raio de 70 quilômetros da fábrica.

industrial. Os seis turbogeradores instalados produzem 175 MWh, mas a capacidade efetiva é de 230 MWh,

A partir da comunicação, é feito um

suficiente para abastecer o consumo residencial de uma cidade de 600 mil habitantes.

levantamento e, através de um programa

30

00

01

27

92,4

24

Não-renováveis (2)

45.780.000

60

47

Renováveis (1)

(RPO), uma das melhores iniciativas

(1) Licor negro (79,36%), biomassa (12,47%),
hidrogênio, gases não-condensáveis e
metanol (0,39%).

25

Consumo de combustíveis

26

Comprada

61

Monitoramento de odor

1.205.000

23

Autogerada

%

33

MW

32

Energia elétrica

14

20

10

0

91

92

93

94

95

96

97

98

99

02

de computador, identifica-se qual o raio

Monitoramento do mar

Segurança do produto

de ação em função dos dados

A Aracruz continuou a monitorar o ambiente marinho

A cada semestre, a Aracruz envia amostras da celulose produzida a um laboratório externo para

apresentados. Logo após, busca-se

nas proximidades da fábrica, sob a supervisão da Seama,

determinação dos níveis de dioxinas e furanas. Os resultados, expressos em partes por trilhão (ppt),

detectar e corrigir os problemas.

com o apoio da Universidade Federal do Rio de Janeiro

indicam que nossos produtos são isentos ou estão fora da faixa de detecção desses compostos,

Também faz parte do procedimento

(UFRJ) e da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

confirmando a segurança ambiental da celulose produzida e a ausência de riscos à saúde humana.

informar o Instituto Estadual de Meio

Os estudos incluem testes físico-químicos da água; fito,

Ambiente (Iema) e o participante

zoo e ictioplâncton; fito e zoobentos; bioensaios e análise

da rede que fez a comunicação.

de sedimentos. O monitoramento foi iniciado em 1986

Os participantes da RPO transmitem

e nunca foram observadas alterações significativas no

as informações pelo 0800-399933 ou

corpo receptor nem nas praias próximas à fábrica.

por correspondência postada.
Controle ambiental na fábrica

Emissão de material particulado

AOX do efluente

DBO do efluente

Cor do efluente

Vazão do efluente

(1.000 t/ano)

(kg/tsa)

(kg/tsa)

(kg/tsa)

(m3/tsa)
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Metas Ambientais de 2002 e Resultados Alcançados – Operações Industriais

Metas de 2002

Resultados em 2002

Avaliação

Avaliar o impacto das descargas hídricas das fábricas de celulose no meio
ambiente, dentro do estudo desenvolvido por um consórcio liderado pela
Universidade de Toronto.

Realizado o acompanhamento dos projetos do consórcio. A maioria dos
estudos encontra-se em fase de fundamentação, mas um dos projetos já
demonstra aplicação industrial.

Plenamente cumprido.
Projeto plurianual em andamento. A participação
da Aracruz no consórcio prosseguirá em 2003.

Dar continuidade aos estudos de avaliação da dinâmica da Estação
de Tratamento de Efluentes (ETE).

Estudos estão sendo realizados para duas situações de operação da fábrica.

Plenamente cumprido.
O projeto terá continuidade tendo em vista a
entrada em operação da Fábrica C.

O uso de efluente na fertirrigação do eucalipto proporcionou ganhos significativos
de produtividade. O impacto das altas concentrações de sódio sobre o solo está
sendo avaliado através de uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade
Federal de Viçosa (UFV).

Plenamente cumprido.
O resultado final da tese de doutorado está
previsto para março de 2003.

Otimizar o uso de água na fábrica, identificando oportunidades de
redução do consumo.

Elaborado um banco de dados contemplando os produtos e os respectivos
consumos de água por fábrica. Estudo comparativo realizado demonstrou que
o consumo específico de água na empresa está abaixo da média da indústria.
Foi possível concluir que a qualidade da água não provocou impactos negativos
sobre as propriedades dos principais produtos.

Plenamente cumprido.

Realizar o desassoreamento e reparo das lagoas de emergência.

Estudo de engenharia em execução.

Projeto replanejado.
Projeto orçado para 2003 com a conclusão
prevista para 2004.

Realizar a manutenção geral e reforma das barragens de Santa Joana e Pavor.

Realizado o projeto de detalhamento de engenharia.

Plenamente cumprido.
Projeto plurianual em andamento.

Reduzir em 45 toneladas/ano o lixo administrativo destinado ao aterro industrial,
dentro do Programa de Coleta Seletiva de Lixo Administrativo.

Doadas 38 toneladas de lixo administrativo que seriam destinadas
ao aterro industrial.

Parcialmente cumprido.
Em função de reforma na prensa de fardos,
a meta não pôde ser atingida integralmente.

Estudar a reutilização dos dregs e lama das lagoas.

Carga de resíduos enviada para testes.

Plenamente cumprido.
Projeto plurianual em andamento, previsão para
o encerramento em dezembro de 2003.

Eliminar o sistema de dispersão de pó para o transportador de cal, de forma a
reduzir os resíduos de pó na área de caustificação.

O equipamento foi substituído.

Plenamente cumprido.

Monitorar as emissões atmosféricas, o odor, os efluentes hídricos, o ambiente
marinho e os resíduos destinados ao aterro.

Todos os monitoramentos foram realizados em atendimento à licença de operação.

Plenamente cumprido.

Realizar quatro campanhas de monitoramento de NOx em fontes
selecionadas na fábrica.

Realizadas duas campanhas.

Parcialmente cumprido.
Devido à pequena variação dos resultados
encontrados em 2001, o número de campanhas
foi reduzido para duas em 2002.
O monitoramento será continuado em 2003.

Avaliar a qualidade da água no lençol freático na região dos aterros.

Perfurados quatro novos poços no aterro A e realizados monitoramentos trimestrais
da qualidade da água.

Plenamente cumprido.

Atender aos padrões legais de controle ambiental nas instalações da Fábrica C.

Os monitoramentos de rotina evidenciaram o atendimento aos limites estabelecidos
pela licença de operação.

Plenamente cumprido.

Avaliar o uso do efluente industrial em irrigação.
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COMUNICAÇÃO COM AS PARTES INTERESSADAS

Produtos sólidos de madeira
Como resultado dos esforços em busca da melhoria contínua dos processos,
com base no conceito de ecoeficiência, os consumos específicos de madeira,

No passado, os canais de comunicação das

água, energia, óleo diesel e metabissulfito (principal químico utilizado) na

empresas eram praticamente restritos a seus

produção de Lyptus vêm diminuindo de forma consistente desde o início das

clientes, fornecedores, investidores, empregados

operações da Aracruz Produtos de Madeira, em 1999.

e governos. Atualmente, os canais são mais amplos
e envolvem diversos outros públicos –
consumidores, ONGs, comunidades, universidades

Consumos específicos na produção de Lyptus

e imprensa, para citar alguns – situados em
diversas partes do mundo, que interagem

9
8

continuamente através de redes, transformando

x

7

x
x

6

x

5
4

x

*
*

2

*

eventos locais em globais com enorme rapidez.

Energia (1.000 KWh/m3)

*

3

Metabissulfito (kg/m3)

*

1

Água (m3/m3)

Empresa líder do setor de celulose de eucalipto,

Toras (m3/m3)

com operações em três Estados e mais de

Diesel (l/m3)

100 municípios brasileiros, exportando a maior
parte de sua produção para clientes em mais de
30 países e com ações negociadas em algumas

0
1999

das principais bolsas de valores do mundo,

A SustainAbility selecionou os

a Aracruz enfrenta o desafio contínuo de

100 melhores relatórios de uma

comunicar-se eficazmente com todos os seus

amostra de 235 publicações,

Pela natureza de suas operações, a Aracruz Produtos de

públicos locais, nacionais e internacionais. Os

os quais foram classificados a partir

Madeira produz baixos impactos ambientais. A unidade

resultados desse esforço têm sido recompensadores.

de 49 critérios para avaliar seu

2000

2001

2002

compromisso com o desenvolvimento

fabril não gera efluentes industriais; a maior parte dos
resíduos gerados é aproveitada, e a utilização de químicos

Em 2002, o Relatório Social e Ambiental

sustentável, desempenho e impacto

é mínima. Mesmo assim, a empresa optou pela

da Aracruz, que é um dos principais instrumentos

presente e futuro e a integridade

não-utilização de combustíveis fósseis para a geração

de comunicação da empresa, foi apontado como

das informações. A Aracruz Celulose

do vapor necessário ao processo de secagem da madeira.

o 45º melhor do mundo em pesquisa encomendada

foi a única empresa brasileira entre

Parte do resíduo industrial de madeira (pó, palitos, casca

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio

os 100 melhores relatórios

picada) é utilizada na alimentação da caldeira, que

Ambiente (Unep) à consultoria independente

classificados e a única empresa

queima exclusivamente biomassa, gerando energia, CO2,

SustainAbility, de Londres.

florestal entre os 50 melhores.

cinzas e água. A outra parte (cavacos) é direcionada à
produção de celulose. Em 2002, dos 41,8 mil m3 de
Lyptus produzidos, mais de 28,8 mil m3 (˜69%) foram
secados utilizando energia proveniente da caldeira.
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Durante o ano, outra importante iniciativa de comunicação
foi a divulgação de resultados do Projeto Microbacia a toda
a comunidade acadêmica e científica, através da produção de
um CD-ROM bilíngüe (português e inglês) com dados detalhados
e relatórios científicos sobre os diversos estudos desenvolvidos
A Aracruz acompanha regularmente sua

O índice de visibilidade refere-se ao

exposição na imprensa desde 1998. Ela é

espaço das matérias em que a empresa é

Indicadores

citada regularmente em mais 100 veículos

citada, atribuindo-se pesos diferentes aos

A Aracruz promove pesquisas de opinião sistemáticas para avaliar

impressos, dos cerca de 200 monitorados.

veículos de acordo com sua importância para

sua imagem nas comunidades em sua área de influência mais direta.

Entre eles estão os principais veículos de

a empresa. Quando a Aracruz é o tema

âmbito nacional – tanto jornais como

principal, leva-se em consideração a totalidade

O gráfico a seguir apresenta os resultados de leituras de imagem

revistas – e os regionais do Espírito Santo

do espaço ocupado; quando é apenas citada,

institucional realizadas entre 1998 e 2002. O entrevistado avalia

e da Bahia, da capital e do interior.

mede-se o parágrafo correspondente.

no âmbito do projeto.

a atuação da Aracruz a partir dos conceitos “ótimo”, “bom”,
“regular”, “ruim” e “péssimo”. O indicador consiste na soma dos

O gráfico a seguir mostra que a Aracruz

valores percentuais em que a empresa atingiu as avaliações “ótimo”

é predominantemente citada em matérias

e “bom”. Foram realizadas em cada leitura 600 entrevistas com

positivas. O registro é considerado positivo

moradores da capital e do interior do Espírito Santo.

quando prevalecem assuntos positivos ou
de interesse da companhia. A notícia é
considerada negativa quando cita a
Aracruz em contexto negativo – prejuízos
financeiros, questionamentos ambientais e
sociais, entre outros.

Evolução da avaliação da imagem institucional da Aracruz (1998-2002)
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Contribuição para o esforço comum
Desenvolvimento de sistemas de certificação florestal
A Aracruz continuou a participar do desenvolvimento de sistemas de

Em 2002, a empresa teve presença ativa nos seguintes fóruns:

certificação florestal aplicáveis às atividades de silvicultura no contexto

• World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – A Aracruz participa como membro do

Comitê Executivo e do Grupo de Trabalho da Indústria Florestal.

brasileiro, bem como a apoiar iniciativas para o reconhecimento mútuo

• Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) – O presidente do Conselho

dos sistemas de certificação florestal em escala global.

de Administração da Aracruz ocupa a presidência de honra.
• Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) – A Aracruz ocupa a vice-presidência de Celulose e

Cerflor – O Programa Nacional de Certificação Florestal (Cerflor) foi

coordena o Grupo de Trabalho de Certificação.

criado sob a coordenação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), como parte do Sistema

• Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) – A Aracruz participa da diretoria.

Brasileiro de Certificação, a partir de padrões desenvolvidos pela

• Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS) – A Aracruz participa de diversas atividades da SBS,

principalmente nas áreas de legislação ambiental e certificação.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

• Associação Brasileira das Companhias de Capital Aberto (Abrasca) – A Aracruz participa do Conselho Diretor.
• Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) – A Aracruz ocupa a vice-presidência, participa do

Organismos de Certificação de Manejo Florestal e os padrões de

Contribuição para programas
ambientais da comunidade

florestas plantadas, cadeia de custódia e auditoria. O sistema foi

Instituto BioAtlântica – O

• Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) – A Aracruz participa da diretoria do Centro de

oficialmente anunciado pelo Ministério da Indústria e Comércio em

Instituto BioAtlântica, sediado no

agosto de 2002 e espera-se que entre em operação em janeiro de

Rio de Janeiro, foi constituído e

2003. Em novembro, a Assembléia Geral do Pan European Forest

começou a operar, tendo sido

Certification System (PEFC) aprovou a filiação do Cerflor, abrindo

contratado seu diretor executivo e

caminho para o futuro reconhecimento mútuo dos dois sistemas.

discutidos seus primeiros projetos,

Técnica de Certificação Florestal, e participa na Comissão Especial de Estudos Temporários de Manejo Florestal

A Aracruz participou dos grupos que estão desenvolvendo o Cerflor,

todos voltados a programas de

da ABNT.

no Subcomitê Brasileiro de Certificação Florestal e na ABNT.

recuperação da Mata Atlântica.

• Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) – A Aracruz integra a diretoria da entidade.

O instituto é uma parceria da

• Federação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) – A Aracruz é membro.

Reconhecimento mútuo – A Aracruz continuou a participar dos

Aracruz, DuPont, Petrobras, Veracel

• Ação Comunitária do Brasil (ACB) e Ação Comunitária do Espírito Santo (Aces) – A Aracruz é uma das

trabalhos do International Forest Industry Roundtable (IFIR) e do

e Conservation International e tem

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que

como objetivo a preservação dos

estão catalisando um esforço para a criação de um Mecanismo de

ecossistemas nativos na mata e

Reconhecimento Mútuo entre os sistemas de certificação florestal

costa atlântica brasileiras.

Em 2002, foram aprovados os Critérios para Credenciamento de

Indústrias do Estado da Bahia (Cieb) e é membro da Comissão de Meio Ambiente da entidade.
• International Forest Industry Roundtable (IFIR) – A Aracruz representa a Bracelpa nas reuniões do IFIR e

co-preside o Grupo de Trabalho de Reconhecimento Mútuo de Sistemas de Certificação Florestal.
• Sistema Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor) – A Aracruz representa a Bracelpa na Subcomissão

patrocinadoras e ajuda no desenvolvimento dos programas sociais assistidos pelas entidades.
• Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES) – A Aracruz participa do Conselho Consultivo e

contribui para o desenvolvimento dos profissionais de RH, lideranças e empresas locais.
• Centro de Apoio aos Pequenos Empreendedores do Espírito Santo (Ceapes) – A Aracruz faz parte do

Conselho Deliberativo e da diretoria dessa organização não-governamental, criada pela própria empresa em

com credibilidade. Ao longo de 2002, dialogou-se com diversos atores
envolvidos na questão de certificação florestal, em busca de uma

Conselho e da Comissão de Meio Ambiente e preside o Sindipapel.

aliança capaz de criar o mecanismo. Houve consideráveis avanços,

Participação em fóruns e
entidades – A Aracruz participa

tendo-se no entanto identificado que, em razão da complexidade do

do desenvolvimento de programas,

tema, um tempo maior de articulação e discussão é necessário.

políticas e legislações que

Por isso mesmo, os trabalhos deverão continuar intensos em 2003 e,

concorram para o desenvolvimento

possivelmente, em 2004.

sustentável.

conjunto com 13 outras empresas locais.
• BEPP – Brasil Eucalyptus Produtividade Potencial – A Aracruz é um dos membros do Consórcio, que visa

aumentar o entendimento dos fatores que regem a produtividade e a sustentabilidade dos plantios de eucalipto.
• Grupo de Usuários CIO da Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações (Sucesu-ES) – A

Aracruz coordena as atividades regionais do grupo e participa como representante no grupo nacional.
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Metas de 2002 e Resultados Alcançados –
Comunicação com as partes interessadas
Os trechos sombreados correspondem a ações empreendidas além das metas estabelecidas para o ano.

Metas de 2002

Resultados em 2002

Avaliação

Contribuir para o desenvolvimento da legislação ambiental federal e estadual (ES e
BA), com ênfase em florestas, zoneamento, recursos hídricos e organismos
geneticamente modificados.

A Aracruz contribuiu para o desenvolvimento da legislação, através da participação nos
seguintes fóruns: Conama; Consema e Conselho de Recursos Hídricos (ES), Conrema I e II
(ES); Comitês das Bacias dos Rios Doce e Itaúnas; Conselho de Meio Ambiente do Município
de Aracruz; Conselho Consultivo do Neama (BA); CEBDS; Consuma Findes; Comitê de Meio
Ambiente da Fieb; GT-8 da Bracelpa; Comissão de Meio Ambiente da ABTCP.

Plenamente cumprido.

Prestar apoio técnico e financeiro às atividades do Pólo de Educação Ambiental do
Mosteiro Zen Morro da Vargem.

23.873 pessoas foram atendidas, por meio das seguintes atividades:
Cursos sobre qualidade de vida e meio ambiente – 1.123 pessoas; Gincana Ecológica – 250
estudantes; Zenzinho nas Comunidades – 500 crianças; visitas monitoradas – 17.800 alunos
das redes pública e privada de ensino e 4.400 pessoas. O Mosteiro Zen foi vencedor do prêmio
Muriqui 2002, concedido pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera. Durante o ano, foram
reintroduzidos nas áreas do mosteiro 450 animais provenientes do Projeto Cereias.

Plenamente cumprido.

Contribuir para a operacionalização do Cerflor e a obtenção do seu reconhecimento
internacional, em apoio à Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) e à
Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS).

O sistema Cerflor foi oficialmente anunciado pelo Ministério da Indústria e Comércio e
espera-se que sua operacionalização ocorra no início de 2003. O Cerflor passou a integrar
o Pan European Forest Certification System (PEFC).

Plenamente cumprido.

Contribuir para o desenvolvimento de princípios de biossegurança do setor florestal
(em apoio à SBS).

Contratada consultoria para avaliar os aspectos de biossegurança mais relevantes para o setor
florestal, identificar os possíveis riscos e propor ações para eliminá-los ou reduzi-los.

Plenamente cumprido.

Contribuir para o estabelecimento de um mecanismo de reconhecimento mútuo
internacional de sistemas de certificação florestal, em apoio ao International Forest
Industry Roundtable (IFIR).

Avançou-se na constituição de uma aliança de apoio a um Mecanismo de Reconhecimento
Mútuo de Sistemas de Certificação.

Parcialmente cumprido.

Doar 100 mil mudas de essências nativas e 2 milhões mudas de eucalipto para
programas de recuperação de áreas degradadas no Espírito Santo.

Doadas 257 mil mudas de essências nativas, sendo 196 mil ao programa de Extensão Florestal
e 61 mil a outros projetos. O total de mudas de eucalipto doadas foi de 2,9 milhões, sendo
2,7 milhões ao programa de Extensão Florestal.

Plenamente cumprido.

Promover um Programa de Educação Ambiental para 400 produtores rurais
participantes do Programa de Fomento Florestal.

Ministrado treinamento aos técnicos do programa que disseminarão a educação ambiental
aos fomentados com base em cartilha especificamente elaborada para esse fim. Definidos
os critérios de seleção de propriedades-piloto que servirão de modelo a projetos
de recomposição ambiental.

Parcialmente cumprido.
Houve atraso na contratação da
consultoria para a execução desse
programa.

Apoiar um Programa de Educação Ambiental (PEA) para professores do 1º ciclo do
Ensino Fundamental de municípios do extremo-sul da Bahia.

O PEA foi elaborado e apresentado às Secretarias de Educação e Cultura de Mucuri, Prado,
Nova Viçosa, Caravelas e Alcobaça. O projeto não pôde ser continuado por razões externas
à companhia.

Projeto atrasado.
O PEA não pôde ser implantado por
dificuldades de conciliação com a
programação das prefeituras envolvidas.
Será feita uma nova proposta para 2003.

Apoiar a implantação e operação do Instituto BioAtlântica, junto com outras
empresas e ONGs.

A empresa associou-se a outros importantes parceiros – como Petrobras, Dupont, Veracel e
Conservation International – para constituir o Instituto BioAtlântica, destinado a implementar
estratégias e ações de conservação da biodiversidade na mata e costa atlântica brasileira.
O Instituto BioAtlântica foi criado em 19 de fevereiro de 2002.

Plenamente cumprido.

Divulgar as ações socioambientais da Aracruz pelo Relatório Social e Ambiental.

O relatório foi publicado em fevereiro de 2002 e amplamente divulgado.

Plenamente cumprido.

Divulgar os resultados do Projeto Microbacia de forma acessível e a um público
mais amplo.

Produzido um CD-ROM bilíngüe contendo mais de 1.200 páginas de relatórios científicos
e um vídeo com 8 minutos de duração, além de 210 fotos temáticas e uma animação sobre
o ciclo hidrológico das plantas, entre outros elementos didáticos.

Projeto não previsto em 2002.
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• Assistir 100 crianças e adolescentes com o Projeto Formando o Cidadão: Resgatando a Infância
nos Projetos Temáticos, por meio do desenvolvimento das habilidades de pensar, falar, aprender
e raciocinar, contribuindo para que obtenham sucesso na vida escolar, educando e capacitando

Objetivos

e metas para 2003

também seus grupos familiares – em parceria com o Serviço de Engajamento Cristão (Secri).
• Assistir 400 crianças e adolescentes em situação de risco social de São Mateus (ES), por meio
de oficinas pedagógicas, culturais e profissionalizantes, visando inseri-los na sociedade por meio
do Projeto Araçá – em parceria com a Prefeitura Municipal de São Mateus, governos estadual e
federal e a Petrobras.
• Concluir obra da sede do Projeto Meninos da Terra, iniciando o atendimento a 100 crianças e
adolescentes em situação de risco social do bairro Nova Esperança, em Linhares (ES) – em
parceria com a Universidade de Linhares e a prefeitura municipal.
• Apoiar o Ensino Fundamental e Médio de 1.200 alunos através da Associação de Pais e Mestres
do Coqueiral – em parceria com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti.
• Oferecer, através do Projeto Universidade para Todos, curso pré-vestibular para 1.115 alunos de

OBJETIVOS E METAS SOCIAIS PARA 2003

baixa renda provenientes da rede pública de ensino, preparando-os para concorrer ao acesso ao
Ensino Superior – em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Fundação

Educação

Ceciliano Abel de Almeida, Prefeitura Municipal de Vitória, Companhia Siderúrgica de Tubarão

• Qualificar 570 professores da pré-escola, que atuam com

e a Prefeitura Municipal da Serra.

crianças na faixa de 3 a 6 anos, dos municípios de Aracruz,

• Prestar, por meio do Projeto Reabilitar, atendimento assistencial a 171 crianças, adolescentes

Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Pedro

e adultos portadores de deficiência física e/ou mental, visando à sua inserção na sociedade

Canário, Linhares e São Mateus por meio do Projeto Formar –

através da melhoria da infra-estrutura da entidade – em parceria com a Sociedade Pestalozzi

em parceria com a Rede Interdisciplinar de Educação (Ried)

de Teixeira de Freitas.

e prefeituras envolvidas.

• Proporcionar a formação profissional básica de 60 estudantes de escolas públicas de Posto da

• Elevar o patamar de escolaridade dos empregados da empresa,

Mata, Nova Viçosa (BA), proporcionando-lhes uma visão do mundo empresarial e despertando

oferecendo Ensino Fundamental e Médio para 200 empregados

o espírito empreendedor, através do Projeto Estudante do Futuro – em parceria com o Serviço

de Aracruz, São Mateus e Posto da Mata, por meio do Projeto

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Associação Comercial e Industrial de Posto da Mata e

Arcel Educar – em parceria com a Fundação Brasileira de Educação.

Prefeitura de Nova Viçosa.

• Garantir Ensino Fundamental e Médio de qualidade para 700 alunos

• Atender a cerca de 140 crianças em situação de risco social, na faixa de 6 a 17 anos, no distrito

filhos de empregados, terceiros e da comunidade em geral, por meio de

de Posto da Mata, Nova Viçosa (BA), por meio do desenvolvimento de atividades culturais e

subsídio da mensalidade escolar – em parceria com o Colégio Pitágoras.

educativas, através do Projeto Berimbau – em parceria com a Prefeitura de Nova Viçosa.
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• Atender a cerca de 1.500 alunos da rede pública de ensino, contribuindo
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• Desenvolver, em conjunto com

para a formação profissional da comunidade, através do suporte para

as lideranças locais, projeto

montagem de salas de aula de informática, promovendo a qualificação

comunitário anual visando

de profissionais para o mercado de trabalho e a eliminação da exclusão

promover a melhoria da qualidade

digital, através do Projeto Espaço Digit@l – em parceria com os Sindicatos

de vida na comunidade de Vila

dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Madeira dos Municípios de

do Riacho – em parceria com a

Aracruz, Ibiraçu, Fundão, João Neiva e Serra, Sindicato dos Trabalhadores

Associação Círculo Comunitário

na Silvicultura, no Plantio, Tratos Culturais, Extrações e Beneficiamento

São Benedito do Rosário.

da Madeira em Atividades Florestais do Extremo-Sul da Bahia, Sindicato

• Implantar nas comunidades

• Despertar, por meio do Programa de Voluntariado
Empresarial, a visão de solidariedade e participação
em sociedade através de ações voluntárias dos
empregados próprios e terceiros.

dos Trabalhadores que atuam na extração de madeira-lenha nos Municípios

indígenas projetos de geração

de São Mateus, Pedro Canário, Montanha, Pinheiro, Conceição da Barra,

de renda e apoio a ações nas áreas

Jaguaré, Rio Bananal e Linhares e Sindicato do Rodoviários.

de saúde, educação e cultura

Mata Atlântica, além de plantas ornamentais e

conforme demanda das

outras, visando gerar renda para famílias carentes

melhoria da qualidade de vida da comunidade, através do suporte para

comunidades ou iniciativas da própria

das comunidades de Aparaju, em Alcobaça; da

a montagem de gabinetes médicos e odontológicos, através do

Aracruz – em parceria com a

Fazenda Modelo, em Ibirapuã; e de Caravelas, no

Projeto Espaço Cidadania – em parceria com as mesmas entidades

Fundação Nacional do Índio (Funai),

extremo-sul da Bahia, através do Projeto Viveiros

envolvidas no Projeto Espaço Digit@l.

Associação de Programas em

Comunitários de Mudas – em parceria com as

Tecnologias Alternativas (APTA) e

prefeituras e associações comunitárias.

• Atender a aproximadamente 1.500 pessoas, contribuindo para a

Prefeitura de Aracruz.

• Produzir 450 mil mudas de espécies nativas da

• Promover, em conjunto com as comunidades
rurais, cultivos de ciclo curto visando atender
às necessidades básicas de subsistência e geração
de renda para famílias das comunidades em Novo

Desenvolvimento econômico e social

Destino e Pouso Alegre, em Alcobaça (BA), e

• Doar 2 mil t de lama de cal/ano para sindicatos de produtores rurais

Juazeiro e Vila Portela, em Ibirapuã (BA), através

do Espírito Santo – em parceria com a Federação da Agricultura local.
• Doar 200 mil alevinos para atender a programas de suplementação
familiar e de revitalização de lagos e rios – em parceria com a Arapeixe.
• Desenvolver, em conjunto com as lideranças locais, projeto comunitário

do Projeto Agricultura Familiar – em parceria com
as prefeituras e associações comunitárias.
• Implantar, por meio do Projeto Hortas Caseiras,
hortas em residências de pessoas de baixa renda

anual visando promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade –

em bairros carentes da cidade, envolvendo cerca

em parceria com a Associação Comunitária de Barra do Riacho e entidades

de 300 famílias, fornecendo insumos e capacitação

de pesca da região.

em horticultura – em parceria com a Pastoral da
Criança de Teixeira de Freitas.
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OBJETIVOS E METAS AMBIENTAIS PARA 2003
Gestão ambiental

Operações florestais

Sistema de gestão ambiental

Adequação à legislação

• Manter o certificado da ISO 14001,

• Averbar 40 mil hectares.

realizando dentro dos cronogramas

Proteção da biodiversidade

as análises críticas, auditorias internas

• Produzir 1,3 milhão de mudas de espécies nativas,

e de certificação e treinamentos.
Licenciamento
• Obter licenças de implantação para a

Cultura e lazer

Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro,

• Dar continuidade aos levantamentos ambientais,

• Obter as licenças de operação para:
Terminais de Caravelas e Barra do Riacho,

parceria com o Clube da Orla, Centro Comunitário Coqueiral,

Acesso Ferroviário e renovação da

Associação Recreativa e Cultural de Aracruz, Grêmio

licença da fábrica.

Recreativo, Esportivo e Cultural de São Mateus e Grêmio

Certificação florestal

Recreativo Esportivo de Posto da Mata.

• Obter a certificação dos plantios na Bahia.

placas de celulose por meio da doação de 2 toneladas dessa

• Atender ao limite de 20% de Reserva Legal nas novas áreas adquiridas.
Monitoramento ambiental florestal

cultura e lazer em áreas de atuação da empresa – em

• Apoiar atividades culturais e educativas desenvolvidas em

e Reserva Legal (RL) e reabilitar 3 ha de áreas de jazida.

expansão dos plantios na Bahia, Espírito
em áreas próprias e do Fomento Florestal.

• Apoiar a manutenção de clubes, associações e grêmios de

recompor 147 ha de Áreas de Preservação Permanente (APP)

envolvendo monitoramento de avifauna e recursos hídricos
no Projeto Microbacia.
• Dar continuidade ao monitoramento de avifauna no
extremo-sul da Bahia.
• Realizar campanha semestral de monitoramento dos recursos hídricos e
avifauna no Programa de Fomento Florestal.

Efeito estufa

Monitoramento dos aspectos ambientais do transporte
marítimo de madeira

• Contribuir para o detalhamento das regras

• Realizar a caracterização físico-química e biológica da área de influência

matéria-prima – em parceria com universidades, escolas e

nacionais e internacionais de Mecanismos

antes e depois da dragagem, incluindo qualidade da água (físico-

organizações não-governamentais.

de Desenvolvimento Limpo (MDL),

químico-biológico), camarões, corais e recuo de linha de costa; avaliar a

detalhar o estudo estratégico para

área de descarte antes e depois da dragagem do canal de acesso; e

identificar as melhores opções, examinar

verificar possíveis impactos sobre a vida marinha na região de influência

Para o atingimento de seus objetivos e metas sociais,

oportunidades de captação de recursos

do Terminal de Barcaças de Caravelas (BA).

a Aracruz previu no orçamento de 2003 recursos de

e elaborar projetos e estudos.

cerca de US$ 2 milhões, assim discriminados:
Educação

1.057.842

• Realizar o monitoramento de baleias e botos visando definir rotas

Conscientização ambiental

marítimas; conduzir a gestão do encalhe de baleias na região de

• Treinar todos os empregados admitidos

influência do projeto de transporte marítimo de madeira por barcaças.

no ano, ministrar palestras sobre meio

51.420

ambiente nos programas de visita de

Avaliação da sustentabilidade ambiental,
social e econômica dos plantios

Desenvolvimento econômico e social

597.750

empregados e familiares, reformular

• Realizar estudo comparativo no setor para identificar as “melhores

Cultura e lazer

103.840

o Programa de Educação Ambiental

práticas”; desenvolver uma visão do novo manejo florestal e

Outros

134.199

dos empregados, realizar atividades

elaborar plano de ação.

Segurança

comemorativas da Semana do Meio

• Descrever os efeitos da água e fertilização no ganho e alocação

Ambiente e Semana da Árvore, promover

de carbono nas plantações de eucalipto; obter um diagnóstico sobre

treinamento da ISO 14001.

o efeito dos plantios sucessivos de eucalipto na evolução do estoque
de carbono e nutrientes do solo, comparando a situação da Aracruz
com a de outras regiões do Brasil.

52 | Relatório Social e Ambiental 2002

ARACRUZ

53 | Relatório Social e Ambiental 2002

ARACRUZ

Comunicação com as partes interessadas
Contribuição para o desenvolvimento
da legislação e de sistemas de
certificação florestal
Operações industriais

• Contribuir para o desenvolvimento

Redução dos impactos dos efluentes

da legislação ambiental nacional e

Contribuição para os programas
ambientais e sociais da comunidade

• Obter maior conhecimento em prevenção e controle de

nos Estados do Espírito Santo, Bahia

• Doar 60 mil mudas de essências nativas e 2 milhões de

poluição hídrica e aérea na produção de celulose buscando,

e Rio de Janeiro, tendo quatro temas

através de pesquisa de prospecção, parâmetros de operação e

prioritários: Recursos Hídricos,

controle que venham a se tornar realidade a longo prazo.

Zoneamento, Florestas e Biossegurança.

• Identificar efluentes setoriais que contribuam
significativamente para a toxicidade do efluente final; verificar

Monitoramento dos aspectos
ambientais da fábrica

se ocorreu melhora no grau de toxicidade do efluente;

• Monitorar as emissões atmosféricas,

identificar o potencial de poluição do efluente da Aracruz,

o odor, os efluentes hídricos, o mar

através da água intersticial; melhorar a performance da ETE.

e os resíduos destinados ao aterro.

• Instalar o terceiro tubo de efluentes que servirá de stand-by e
aumentará a diluição dos efluentes.
• Identificar o melhor equilíbrio de consumo de água por
tonelada de celulose produzida.
• Recuperação da lagoa de emergência.

• Realizar quatro campanhas de

• Aumentar a capacidade do aterro industrial.

operacional e obter o seu

Extremo-Sul da Bahia em pelo menos três municípios,

reconhecimento mútuo com outros

atingindo uma clientela mínima de 20% do total de

sistemas internacionais.

professores existentes na rede pública de Ensino

• Formar uma aliança de apoio ao
desenvolvimento de mecanismos

Fundamental dos municípios de Alcobaça, Caravelas,
Prado, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Mucuri e Ibirapuã.

selecionadas na fábrica.

continuidade ao processo de discussão

• Produzir e divulgar o Relatório Social e Ambiental da Aracruz.

Redução de emissões atmosféricas

dos sistemas de certificação e de

• Adequar as emissões de gases

lançamento desses mecanismos.

unidade fabril B.

de processamento de dregs produzidos.

• Implantar o Programa de Educação Ambiental do

Divulgação das ações ambientais e sociais

Redução e disposição adequada dos resíduos

• Avaliar a viabilidade da implantação de uma unidade

400 produtores fomentados.

de reconhecimento mútuo; dar

na área de branqueamento da

administrativo para aterro.

• Disponibilizar treinamento em Educação Ambiental para

monitoramento de NOx em fontes

• Melhorias no efluente da caustificação das unidades fabris B e C.
• Redução de 40 toneladas/ano do lixo

• Contribuir para tornar o Cerflor

mudas de eucalipto para programas estaduais de extensão.

• Modificação nos queimadores de gás
natural e instalação de ignitores.

• Contribuir para a definição de

Para o atingimento de seus objetivos e metas ambientais,

princípios de biossegurança para

a Aracruz previu no orçamento de 2003 recursos de

o setor florestal brasileiro.

US$ 8,6 milhões, sendo US$ 2,8 milhões em projetos e
atividades e US$ 5,9 milhões em equipamentos e instalações.

Abastecimento de água

Esses valores referem-se unicamente à compra de

• Dragagem do sistema de canais

equipamentos e serviços, não incluindo os custos internos.

de abastecimento de água bruta

Não incluem ainda o controle ambiental de rotina, seja por

da fábrica.

meio de equipamentos ou procedimentos operacionais.

• Manutenção e reforma da
Barragem Pavor.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS EM 2002
A ARACRUZ TEVE RENOVADO, AO LONGO DE 2002, O RECONHECIMENTO DE IMPORTANTES ENTIDADES PELO SEU DESEMPENHO
NO SETOR, SEU COMPROMISSO COM O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE E SEU TRABALHO EM HARMONIA COM A NATUREZA.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para obter esclarecimentos e informações mais
detalhadas escreva para:

A empresa com melhor governança corporativa entre as principais companhias latino-americanas listadas
em bolsa, segundo estudo realizado pelo Credit Lyonnais (CLSA). A pesquisa contou com a avaliação
Carlos Alberto Roxo

de importantes investidores institucionais com os quais a Aracruz mantém relacionamento.

Diretor de Meio Ambiente e Relações Corporativas
Aracruz Celulose S.A.

Prêmio Melhor Relações com Investidores da América Latina, conferido pela revista americana Investor

Rua Lauro Muller, 116 – 40º andar

Relations. A premiação da Investor Relations envolve ampla pesquisa independente na qual são ouvidos

22299-900 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil

administradores de carteiras de investimentos e analistas que cobrem empresas latino-americanas.

e-mail: car@aracruz.com.br

Empresa do Ano do Espírito Santo de 2002, apontada pelo Conselho Regional de Química (CRQ) –

tel. (21) 3820-8238

3ª Região, que engloba o Espírito Santo e o Rio de Janeiro.
Ricardo Rodrigues Mastroti

Alberto Carvalho de Oliveira Filho

Gerente de Meio Ambiente Corporativo

Gerente de Meio Ambiente e Segurança Industrial

Aracruz Celulose S.A.

Aracruz Celulose S.A.

“Sistema de rastreabilidade: uma ferramenta na identificação e controle de odor” e ficou entre

Rua Lauro Muller, 116 – 40º andar

Rodovia Aracruz-Barra do Riacho

as três finalistas na categoria empresa.

22299-900 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil

29197-000 – Aracruz, ES – Brasil

e-mail: rrm@aracruz.com.br

e-mail: aco@aracruz.com.br

tel. (21) 3820-8148

tel. (27) 3270-2486

Luciano Lisbão Júnior

Jessé Moura Marques

Gerente de Meio Ambiente e Segurança Florestal

Gerente de Relações com a Comunidade

Aracruz Celulose S.A.

Aracruz Celulose S.A.

Rodovia Aracruz-Barra do Riacho

Rodovia Aracruz-Barra do Riacho

29197-000 – Aracruz, ES – Brasil

29197-000 – Aracruz, ES – Brasil

e-mail: llj@aracruz.com.br

e-mail: jmm@aracruz.com.br

Uma das oito vencedoras do Prêmio Abrasca Melhor Relatório Anual, promovido pela Associação Brasileira

tel. (27) 3270-2888

tel. (27) 3270-2991

das Companhias de Capital Aberto, conquistando a 7ª colocação. Em 2001, o relatório anual da Aracruz

Prêmio Super Ecologia 2002, conferido pela revista Superinteressante. A Aracruz participou com o trabalho

Pelo segundo ano consecutivo, listada entre as 100 Empresas Mais Inovadoras em Tecnologia
da Informação, no ranking da ITMídia, publicado na revista InformationWeek Brasil.
Pelo segundo ano consecutivo, distinguida entre as empresas com “Melhores Práticas de Gestão de Clima
Organizacional”, conquistando o 4º lugar em 2002. A distinção é conferida pela Hay do Brasil às cinco
empresas que durante o período pesquisado tiveram o melhor desempenho na gestão do clima interno.
Prêmio Talento RH – 2002, promovido anualmente pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-ES).

tirou o 3º lugar na premiação da Abrasca; em 2000, ganhou o 2º lugar; e, em 1999, ano de lançamento
Luiz Fernando Brandão
Gerente de Comunicação Corporativa

do prêmio, conquistou a 1ª colocação.

Aracruz Celulose S.A.

Pelo segundo ano consecutivo, Empresa Destaque pela Federação das Indústrias do Estado do Espírito

Rua Lauro Muller, 116 – 40º andar

Santo (Findes) e Instituto Euvaldo Lodi/Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito Santo

22299-900 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil
e-mail: lfab@aracruz.com.br
tel. (21) 3820-8232

(IEL/Ideies).
Carlos Aguiar, diretor-presidente da Aracruz Celulose, foi eleito "Líder Empresarial do Espírito Santo",
prêmio concedido pelo jornal Gazeta Mercantil por meio de votação entre seus assinantes. Carlos Aguiar
foi também uma das 10 “Personalidades Notáveis” eleitas a cada ano pelos assinantes do Jornal do
Commercio e lideranças empresariais do Rio de Janeiro.
O Relatório Social e Ambiental da Aracruz Celulose foi classificado como o 45º melhor do mundo pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep), em levantamento encomendado à consultoria
inglesa SustainAbility. A Aracruz foi a única empresa brasileira entre as 100 publicações finalistas
e a única empresa do setor florestal a constar da lista dos 50 melhores relatórios.

Publicado pela área de Meio Ambiente e Relações Corporativas da Aracruz.
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