
APRESENTAÇÃO OFICIAL



Apresentamos um projeto que une
sustentabilidade e eficiência operacional
cocriando uma operação industrial mais
alinhada aos valores da sociedade e uma
das unidades de produção de celulose
mais sustentáveis do Brasil.

Trata-se de uma iniciativa da 
bioeconomia que nasce do nosso
propósito: Criar, Conviver e Conservar.

É a nossa contribuição prática de ESG.

Apresentamos:



9
AÇÕES

MELHORIAS NOS
CONTROLES
AMBIENTAIS

MODERNIZAÇÃO
OPERACIONAL

8
AÇÕES

14
AÇÕES

MELHORIAS
NA GESTÃO 
AMBIENTAL

O PROJETO É COMPOSTO 
POR UM CONJUNTO DE

31 AÇÕES



9 AÇÕES de melhorias em controles ambientais

Implantação do sistema 
de avaliação de 

dispersão de efluente

Novo Precipitador Eletrostático
99% de eficiência na

retenção de particulados

Nova Caldeira de Recuperação
Energia limpa

Redução de 60% GEE BR

Melhoria do sistema de 
coleta de gases de odor 

diluídos na Linha 1

Melhoria do sistema de 
coleta de gases de odor 

diluídos na Linha 2

Implantação do sistema de 
monitoramento contínuo de 
odor (narizes eletrônicos)

Instalação da nova 
estação de 

monitoramento da 
qualidade do ar 

Instalação da rede de 
monitoramento de PTS 
(Partículas Totais em 

Suspensão)

Implantação do sistema de 
avaliação das emissões 

online

Ampliação do sistema 
de monitoramento 
contínuo de ruídos



8 AÇÕES de melhorias em gestão ambiental

Reforço da 
Equipe Ambiental 
para modelo 24h

Prevenção de desvios 
ambientais por meio das 

OPAs (Observação 
Preventiva Ambiental)

Melhorias na Ronda 
Ambiental

Criação de rede de 
percepção na 
comunidade

Intensificação  do 
Atendimento à 
Comunidade

Criação de equipe 
operacional de 

Monitores Ambientais

Sistematização de 
ferramentas para análise 

de riscos ambientais

Novo Centro de
Controle Ambiental (CCA)

Gestão ambiental completa e online  
das operações industriais,

inédito no setor



14 AÇÕES de modernização operacional

Promoção de 
melhorias na 
Caustificação

Instalação de 
linha adicional de 

Picador

Instalação de linha 
adicional de 

Peneiramento de 
Cavacos

Modernização dos 
transportadores 

de cavacos

Promoção de 
melhorias no 

Branqueamento 

Promoção de 
melhorias na Secagem 

da Celulose

Ampliação da 
capacidade da 

Evaporação

Ajustes na capacidade 
de Recuperação 

Química

Resultando em 
aumento de 
capacidade 

produtiva de 
18%

Promoção de 
melhorias no 

Digestor

Atualização e 
melhoria no 
Precipitador 

Eletrostático do 
forno de cal

Modernização da 
geração de 

Energia Térmica 
Auxiliar

Instalação de 
Turbogerador

Implantação de 
medidas voltadas 

ao conforto acústico 
na comunidade

Redução do 
volume gerado 

de resíduos 
industriais



de aumento de capacidade 
produtiva, por meio da 

modernização de equipamentos

tornando a unidade uma das
mais sustentáveis do Brasil em:

GESTÃO DE RESÍDUOS
TRATAMENTO DE EFLUENTES

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
TRATAMENTO DE GASES

GESTÃO AMBIENTAL (CCA)

ESG 18% 

Resultados pós-implantação



BIOCMPC
EM NÚMEROS

50%
das contratações realizadas
com empresas locais

R$ 2,75 bilhões
de investimento aprox.

META:



GERAÇÃO DE 
EMPREGOS

DURANTE AS OBRAS

Diretos e indiretos

3.680

Induzidos na economia

3.850

TOTAL

7.530



EFEITO 
TRIBUTÁRIO

MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

ESTIMATIVA DE

R$ 350 milhões



Área de 
Implantação da 
segunda linha

Acrescentar 

parque linear, 

portaria e 

instituto

Período de execução: 
2013 - 2015

Período de execução:
2021 - 2023

Áreas de 
Implantação do 

BioCMPC



HORÁRIO CONTRATAÇÕES CANTEIRO DE OBRA ACESSO RESÍDUOS GESTÃO

As obras vão 
ocorrer de 

segunda a sexta, 
das 8h às 18h.

Será realizado um 
grande programa 

de formação e 
contratação com as 

seguintes metas: 
70% de mão de 

obra local
50% de 

fornecedores 
locais.

O canteiro de 
obras principal 

terá sua 
estrutura 

instalada em 
local próximo à 

BR-116.

A entrada de 
pessoas, 

máquinas e 
equipamentos 

ocorrerá 
exclusivamente 

pelo acesso 
privado da 
empresa na

BR-116.

Os resíduos 
gerados serão 

reaproveitados e 
transformados 

em novos 
produtos.

Serão 
adotadas 

medidas para 
evitar e reduzir 

possíveis 
interferências 

durante as 
obras.

BioCMPC: sustentável desde a fase de obras.
Licenças Ambientais obtidas | Plano Básico Ambiental elaborado



Bem-vindo ao BioFuturo da indústria de celulose.
Bem-vindo ao BioCMPC.

/CMPCBrasil

@cmpc_brasil

/CMPCBrasil
www.cmpcbrasil.com.br


