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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Ao longo da nossa história,

Realinhamos a direção garan-

nas comunidades onde atu-

desenvolvemos um modelo

tindo a continuidade de um só-

amos. Isso nos inspirou na

de negócio rentável na produ-

lido crescimento sustentável,

definição das diretrizes para

ção de energia renovável. Nas

por meio de uma governança

estruturarmos com as co-

três unidades que compõem

corporativa robusta, e inte-

munidades programas que

o grupo, nossas bioplantas

grando os principais temas à

atendam às principais de-

produzem açúcar, etanol e

estratégia do negócio. Enten-

mandas locais. Adicionalmen-

energia elétrica de forma efi-

demos que a construção do

te, nos mobilizamos para o

ciente na cadeia produtiva.

futuro passa por uma agenda

desenvolvimento do tema da

Desde a primeira safra, em

de sustentabilidade alinhada

diversidade juntamente com

2010, temos experimenta-

às melhores práticas de En-

nossos colaboradores e de-

do um crescimento médio de

vironment, Social and Gover-

finimos como meta o aumen-

20%, e essa conquista nos

nance (ESG) e por uma ges-

to da representatividade das

estimula cada vez mais a con-

tão estruturada que permeia

mulheres nas nossas opera-

tinuar investindo na prepa-

os processos agroindustriais

ções. De forma geral, sabe-

ração das equipes e no apri-

com foco nos temas socio-

mos que o fator de sucesso

moramento dos processos

ambientais.

do nosso negócio são as pes-

na busca da perenidade do
Com esse objetivo, a CMAA

boradores que realizam suas

implementou a área de Sus-

atividades todos os dias na

Na Safra 2020/2021, mes-

tentabilidade

à

superação de resultados e na

mo em um cenário adverso,

estrutura

na

busca contínua da excelência.

com

gestão dos temas de Meio

negócio.

Carlos Eduardo Turchetto Santos
CEO da CMAA

soas. São mais de 2.700 cola-

impactos

provenien-

tes da pandemia e de condi-

Ambiente,

ções

agregando

especialistas

Responsabilidade

Neste primeiro Relatório de

climáticas

extremas,

Social e Comunicação. Dessa

Sustentabilidade,

superamos

buscando

forma, definimos um norte

compartilhar nosso ‘Jeito de

excelência operacional com

para tratarmos o tema de

Ser CMAA’, que reforça a

profissionalismo e realizando

maneira mais sistêmica na

prática dos nossos valores,

trabalhos de forma segura

abordagem das ações socio-

reconhece nossos colabora-

junto aos nossos colaborado-

ambientais e potencializando

dores e se dedica a construir

res. Nesse contexto, repen-

a comunicação interna e ex-

o futuro das próximas gera-

samos nossa estratégia de

ternamente.

ções. É o caminho que esco-

nos

como continuar construindo

queremos

lhemos trilhar e convidamos

o futuro de forma sustentá-

Percebemos com a pandemia

o time interno, fornecedores,

vel, agregando valor aos nos-

a força transformadora da

parceiros e clientes da CMAA

sos stakeholders.

solidariedade e a importância

a participar deste processo

de criarmos condições para

de transformação.

aumentar

nossa

presença
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QUEM SOMOS

A Companhia Mineira de Açú-

organizacional foi alicerçada

car e Álcool (CMAA) é uma

em seus valores. A empresa

das maiores produtoras de

é formada por três unidades,

etanol, açúcar e bioeletricida-

localizadas no Triângulo Minei-

de do Estado de Minas Ge-

ro: Vale do Tijuco, em Ubera-

rais. Com origem essencial-

ba; Vale do Pontal, em Limeira

mente agrícola e industrial, a

do Oeste; e Canápolis, no mu-

CMAA foi fundada em 2006

nicípio de mesmo nome.

pelo grupo JF Citrus e associou-se ao grupo Indoagri em

O vídeo abaixo mostra par-

2013.

te da história da companhia,
desde sua criação.

Seus pilares estratégicos foram desenvolvidos com forte
foco na eficiência operacional, e a construção da cultura

Valores

Gente:

contratamos

pro-

fissionais de caráter inquestionável,

interessados,

que

gostem de gente e de desafios, tenham paixão pelo que
fazem, brilho no olhar e trabalhem

duro.

Trabalhamos

em equipe, cuidamos da vida
pessoal e dividimos responsabilidades na tomada de decisões.
Integridade: pautamos nossas ações pelos mais altos
padrões éticos e profissionais. Conduzimos nossos negócios de forma transparente e íntegra.

Visão

Resultados: buscamos resultados

agressivamente

Sermos arrojados, buscando

com visão de longo prazo

estar entre os melhores na

e os dividimos com a equipe à

produção de energia renová-

medida da participação e em-

vel e alimentos, com rentabili-

penho de cada um.

dade e profissionalismo, num
ambiente aberto e seguro,

Qualidade: buscamos e im-

com respeito à comunidade e

plantamos padrões de exce-

ao meio ambiente.

lência em tudo o que fazemos.

Nosso jeito: somos arrojados, profissionais, fazemos
o arroz com feijão bem feito,
com respeito mútuo entre as
pessoas e com atitudes de
dono do negócio.
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QUEM SOMOS
Linha do tempo
2005

2017

Projeto de criação do

Aquisição da

grupo CMAA

usina Canápolis

2007
Implantação do
primeiro viveiro de
cana-de-açúcar

2018
Incorporação e
consolidação da usina
Vale do Pontal

na unidade
Vale do Tijuco

2019

2010

Revitalização

Início das atividadas da

da usina

CMAA com a usina

Canápolis

Vale do Tijuco

2011
Início do processo

Incorporação e

de expansão da usina

consolidação da usina

Vale do Tijuco

Canápolis na CMAA

2016
Aquisição da usina
Vale do Pontal

2020
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DESTAQUES SAFRA
2020/2021

7,7milhões

de toneladas de cana-de-açúcar
moídas (+25,6% do que

R$ 625,1MI
Ebitda

no ano anterior)

528 mil

toneladas de açúcar produzidas
(+75% do que no

R$ 176,2 MI

Lucro líquido

ano anterior)

160 milhões
de litros (capacidade de

armazenamento dos tanques)

R$ 1,375 BI

313,5 mil
CBIOs emitidos (gerando

receita de R$ 9,1 milhões)

396,1 mil
MWh comercializados

receita líquida (+41,4% do que

(suficiente para abastecer

no ano anterior)

152 mil habitantes por ano1)

1 Consumo per capta no Sudeste no ano de 2020: 2.609 kWh/hab (EPE, Anuário
Estatístico de Energia Elétrica, 2021. Ano-base 2020)
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MATERIALIDADE

Para a determinação da es-

ser aplicadas à CMAA. Com

Os grupos de maior relevân-

Com o objetivo de dar conti-

tratégia da CMAA diante das

base nessa pesquisa, foram

cia considerados na elabora-

nuidade ao processo de en-

questões ambientais, sociais

identificados 16 temas mate-

ção da materialidade foram:

gajamento de stakeholders

e de governança (ESG, na si-

riais como referência no en-

para as próximas safras, a

gla em inglês), a companhia

gajamento dos stakeholders.

CMAA disponibiliza um link de

buscou compreender melhor

acesso ao questionário online,

como ela influencia e é impac-

2) Engajamento de

tada pelos grupos com os

stakeholders

quais se relaciona direta e indiretamente.

Diretores
da CMAA

em que as partes interessadas têm a oportunidade de

Governos

participar ativamente na prio-

Funcionários
da CMAA

A CMAA elencou uma lista de

rização dos tópicos materiais

stakeholders relevantes para

e compartilhar sua opinião so-

A visão dos públicos interno

o processo de construção da

bre o relatório. Para respon-

e externo a respeito dos ne-

materialidade. Cada grupo foi

gócios permite determinar

engajado por meio de entre-

quais temas devem ser prio-

vistas e/ou pesquisa online,

rizados e como eles impac-

de acordo com o seu nível de

tam positiva ou negativamen-

influência sobre as atividades

te -- um processo que serve

da companhia.

der ao questionário, acesse o
Fornecedores
e prestadores
de serviço

Mapa de
Stakeholders

código abaixo:
Clientes

como guia para as decisões
estratégicas da companhia.

Por meio desses dois méto-

As etapas abaixo descrevem

dos, foi possível identificar e

o processo de definição de

priorizar os interesses e pon-

conteúdo e limites dos tópi-

tos de vista de cada uma das

cos.

partes interessadas. Pretende-se que esse processo de

1) Revisão de documentos

envolvimento dos stakehol-

ders seja uma atividade periFoi realizada a revisão de do-

ódica, possibilitando a análise

cumentos internos e exter-

da evolução da companhia

nos para a elaboração de

com

benchmarking

relação

às

questões

setorial.

elencadas e à efetividade das

O objetivo dessa etapa foi

medidas tomadas para mi-

identificar iniciativas e tendên-

tigar os impactos negativos

cias abordadas no setor su-

ou potencializar os positivos

croenergético e que podem

identificados.

um

Fornecedores
de cana

Comunidade

A análise final da materialida-

CMAA.

de consiste no balanço entre

Temas priorizados

os impactos econômicos, sociais e ambientais ligados aos

•

Saúde e Segurança

tópicos

•

Desenvolvimento e bem-

materiais,

levando

em conta as partes impacta-

estar dos colaboradores

das por eles. Com base nas

•

Governança

informações coletadas nas

•

Desenvolvimento da co-

etapas anteriores, de revisão
da documentação e engaja-

munidade local
•

mento dos stakeholders, de-

Respeito a comunidade local

terminou-se os tópicos mais

•

Gestão Hídrica

relevantes ao negócio, que

•

Estratégia em Sustenta-

devem ser priorizados pela

bilidade
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Governança

seus

acionistas

e

demais

Em março de 2021, o

•

O

Código

de

Conduta

A metodologia de gerencia-

stakeholders. Ao final da Sa-

Conselho de Administração

deve ser utilizado por to-

mento de riscos baseia-se em

Uma companhia moderna

fra 2020/2021, seu modelo

era composto por:

dos que, direta ou indire-

normas e frameworks inter-

A CMAA é uma joint venture

de governança incluía:

tamente, possuem rela-

nacionalmente reconhecidos

José Francisco de Fátima

cionamento com a CMAA

e no disposto no Committee

Santos, presidente

de forma a orientar suas

of Sponsoring Organizations

ações,

of the Treadway Commission

entre o JF Citrus e o IndoAgri,
que dividem seu controle acio-

•
•

nário. A empresa é registra-

Conselho de Administração com seis membros

da na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) como uma

•
•

Presidente do Conselho

Companhia de Capital Aber-

de Administração e CEO

to, na categoria B. A CMAA

não acumulam cargo

•

já nasceu fundamentada nas
boas práticas de governan-

•

ça corporativa, com foco nos

•

e prestação de contas aos

ver o diálogo saudável,

Santos, conselheiro

fortalecer

•

relações
A identificação dos riscos

Hansjorg Suelzle,

e construir compromis-

é feita de forma conjunta

conselheiro

so baseado na confiança

pelo

entre a companhia e to-

uma das áreas e um analis-

stakeholders.

ta de Controles Internos. A

Surjadi Tirtarahardja,

dos

seus

Mark Julian Wakeford,
conselheiro

•

50%

50%

turação a partir da Safra

Vale do Tijuco

Vale do Pontal

Açúcar e Álcool
S.A.

Açúcar e Etanol
Ltda.

Agroindústria

Agroindústria

são da área de Compliance.
A CMAA possui uma PolíEssa reestruturação impli-

Em 2020, foi elaborado o Có-

Riscos que tem por objetivo

ca na criação de um canal de

digo de Conduta da CMAA

estabelecer princípios, dire-

denúncia – para comunicação

para estabelecer um alinha-

trizes e responsabilidades no

segura e, se desejada, anôni-

mento de atitudes e compor-

processo de gerenciamento

ma – de condutas considera-

tamentos para orientar as

de riscos inerentes às ativi-

das antiéticas ou que violem

ações dos colaboradores.

dades de negócio da com-

padrões de conduta e/ou a

panhia. Eles estão divididos

legislação.

O documento fornece um

nas

seguintes

conjunto sólido de crenças
Canápolis Açúcar
e Etanol S.A.
Agroindústria

2021/2022, com a inclu-

tica de Gerenciamento de

CMAA
100%

cada

Está prevista uma reestru-

Moleonoto Thang
(“Paulus”), conselheiro

de

foi implementada em 2016.

Gestão de riscos

Composição acionária

responsável

área de Gestão de Riscos

O Código
de Conduta
pode ser
acessado
aqui

Comitê de Risco
•

as

(COSO).

entre os colaboradores

conselheiro

princípios de transparência

promo-

Luiz Gustavo Turchetto

Auditoria interna
e externa

visando

éticas que deve nortear as

•

Estratégicos

atitudes e decisões dos cola-

•

Operacionais

boradores, parceiros e forne-

•

Compliance

cedores em linha com a cultu-

•

Financeiros

ra, valores e normas legais.

•

Ambientais

categorias:
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DESEMPENHO FINANCEIRO

queda no primeiro semestre

Aumento da capacidade

devido à redução da mobilida-

de armazenamento

A safra foi marcada pelo me-

de urbana, provocada pelas

de etanol.

lhões (48,9% melhor que os

nor volume de chuvas na re-

restrições impostas no início

das metas estabelecidas pela

R$ 419,7 milhões auferidos

gião

Mineiro,

da quarentena contra o coro-

companhia. Eles confirmaram

um ano antes). A margem

especialmente

segundo

navírus, e recuperação no se-

a confiança na estratégia,

atingiu 45,5% (aumento de

semestre de 2020. Ainda

gundo semestre. A decisão

mesmo enfrentando os de-

2,3 pontos porcentuais na

assim, a União da Indústria de

da companhia frente a essa

safios impostos pela pande-

comparação com a Safra

Cana-de-Açúcar (Unica) con-

realidade foi construir novos

mia da Covid-19. Em maio de

2019-2020) e o lucro líquido

tabilizou 605,5 milhões de

tanques para armazenar eta-

2020, entrou em operação a

alcançou R$ 176,2 milhões

toneladas moídas em todo

nol, aumentando a flexibilida-

usina Canápolis, cujo desem-

(número

superior

o país, um aumento de 2,6%

de na estratégia comercial,

penho, somado ao da Vale do

ao registrado no período an-

ante as 590,4 milhões de to-

de forma a atender a todos

Tijuco e ao da Vale do Pontal,

terior, de R$ 57,7 milhões), o

neladas processadas no ciclo

os contratos. Em tempo re-

proporcionou a moagem re-

que corresponde a 12,8% da

2019/2020. Dados conso-

corde (apenas 90 dias), fo-

corde para o grupo de 7,7

receita.

lidados pela Unica apontam

ram erguidos dois tanques de

que o Açúcar Total Recupe-

20 milhões de litros cada um,

Na Safra 2020/2021, os

sultado, combinado com ga-

resultados operacionais da

nhos de eficiência, resultou

CMAA superaram os do pe-

num Ebitda de R$ 625,1 mi-

ríodo anterior, ficando acima

205,1%

milhões de toneladas de cana

Produção e vendas em alta

do

Triângulo
no

no período (25,6% acima do

O resultado financeiro líquido

rável (ATR), que indica a qua-

para permitir a venda num

resultado obtido na Safra

ficou negativo em R$ 103,8

lidade da cana por meio da

momento em que os preços

2019/2020).

milhões (ante R$ 108,1 mi-

capacidade

estavam melhores.

lhões em 2020). Isso signifi-

em açúcar ou etanol, atin-

Esse crescimento ajudou a

ca uma melhora de 4% nesse

giu 144,7 kg/t, 4,4% acima

Nessa safra, a capacidade de

elevar a receita líquida para

indicador, graças sobretudo

do ciclo agrícola anterior. Na

armazenamento

R$ 1,375 bilhão (41,4% aci-

aos ganhos decorrentes da

CMAA, esse indicador ficou

passou de 80 milhões para

ma dos R$ 972,1 milhões

variação cambial por causa de

em 138,1 kg/t, levemente

100 milhões de litros na Vale

da safra anterior). O bom re-

operações de hedge.

acima dos 134,5 kg/t da sa-

do Tijuco e de 40 milhões

fra anterior. De abril de 2020

para 60 milhões de litros na

a março de 2021, o preço

Vale do Pontal.

de

convertê-la

do etanol teve dois momentos distintos no Brasil: forte

de

etanol

Vale do Tijuco

80

100

início da safra

final da safra

Vale do Pontal

40

60

início da safra

final da safra

Milhões de litros de etanol.
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DESEMPENHO FINANCEIRO

Créditos de

Custo dos produtos

Rating e

descarbonização e

vendidos e despesas

endividamento

geração de bioenergia

operacionais

bancário

Comprometida com o cresci-

Em decorrência do aumen-

A CMAA possui o rating cor-

mento sustentável, a CMAA

to no volume de produção e

porativo e de suas operações

foi certificada para atuar no

vendas, o custo dos produ-

financeiras pela agência S&P.

mercado de comercialização

tos vendidos (CPV) atingiu

Em novembro de 2020, a

de CBIOs do RenovaBio. As

R$ 971,8 milhões nos doze

agência de risco melhorou a

unidades Vale do Tijuco e Vale

meses encerrados em mar-

projeção da companhia pas-

do Pontal emitiram na Safra

ço de 2021. Na comparação

sando sua perspectiva de

R$ 1,074 bilhão na safra an-

2020/2021 313 mil CBIOs,

com a receita líquida, porém,

“negativa”

terior). No mesmo período,

dos quais 255 mil foram ven-

houve redução de 5,6 pontos

mantendo a nota brAA- na

didos, gerando R$ 9 milhões

porcentuais nesse item gra-

chamada

em receita. Para a nova safra,

ças à maior eficiência em toda

Brasil.

tratégia da CMAA foi prio-

a companhia está trabalhan-

a operação. Já as despesas

rizar esse item. No total,

do para incluir também a usi-

gerais, administrativas e de

O motivo da alteração é a es-

foram produzidas 528 mil

na Canápolis (que começou a

vendas, somaram R$ 97,3

perada redução na alavanca-

toneladas de açúcar (75%

operar em outubro de 2020

milhões, valor 16,9% superior

gem da empresa, em parte

mais

e, portanto, só se tornou

aos R$ 83,2 milhões regis-

graças à entrada em opera-

passível de ser certificada no

trados na safra anterior, por

ção da usina Canápolis. Todo

programa em abril de 2021).

dois motivos principais: maio-

ano, a CMAA capta recursos

res custos de frete em razão

para financiar os investimen-

Além disso, a geração de bioe-

do volume vendido de açú-

tos nas áreas industriais e

nergia nas unidades da CMAA

car e despesas administra-

agrícolas, bem como as ne-

totalizou 403 mil MWh, vo-

tivas na usina Canápolis, que

cessidades de capital de giro,

lume 9,5% superior aos 368

entrou

funcionamento

incluindo exportações, o que

mil MWh da safra anterior.

em 2020. Com isso, o re-

varia significativamente em

Parte dessa energia foi utili-

sultado operacional (ou EBIT,

função da safra e dos esto-

zada nas próprias usinas e o

que é igual a receitas líquidas

ques.

restante foi comercializado

menos custos dos produtos

no mercado nacional.

vendidos e despesas opera-

A posição da dívida bruta

cionais) auferido pelo grupo

da CMAA vem acompanhada

teve um aumento de 108%

do alongamento de seu per-

ante o ano anterior, totalizan-

fil e da redução de seu custo

do R$ 305,9 milhões (ante

médio.

Na Safra 2020/2021, as
vendas de açúcar cresceram

Receita bruta por produto
R$ 1,489 bilhão

81%, alcançando 530 mil toneladas (ante 292 mil toneladas no ano anterior), enquanto
o volume de comercialização

Cbios
0,6%

Energia
elétrica
6,9%

Outros
1,4%

Etanol
Hidratado
34,0%

de etanol reduziu os mesmos
2,4% observados na produ-

Açúcar
42,4%

ção. Isso resultou em um aumento de 38,1% na receita

Etanol
Anidro
14,8%

bruta (R$ 1,489 bilhão, ante

o preço do açúcar manteve
a tendência de alta e a es-

que

na

safra

Receita líquida
em milhões de R$

ante-

rior) e 314 milhões de li-

972,1

tros de etanol (redução de

41,4%

1.375,0

2,4% na comparação com o
período 2019/2020).

SAFRA
2019/2020

SAFRA
2020/2021

Sobre os CBios
As usinas conseguem a emissão de um título de Cbios para cada tonelada de CO2 sequestrada e auditada. Os certificados são
conquistados com base nas plantações de
cana-de-açúcar, que funcionam como máquinas naturais de sequestro de CO2, ou seja, a
planta capta o carbono do ar e libera oxigênio.
Quanto mais ecológico e renovável o canavial,
maior e mais eficiente é esse processo.
Desta forma, a política nacional RenovaBio
visa expandir a produção de biocombustíveis
no Brasil e diminuir a emissão de gases de
efeito estufa na atmosfera. Com a comercialização dos Cbios também há expectativa de
incentivo à busca de produtos e aumento dos
níveis de eficiência energética, beneficiando
toda a cadeia produtiva e a sociedade.

em

R$ 147,1 milhões).

para
Escala

“estável”,
Nacional
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DESEMPENHO FINANCEIRO

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DA

Na Safra 2020/2021 tive-

DÍVIDA BRUTA BANCÁRIA EM MILHÕES DE R$

mos a seguinte composição
de demonstração do valor
adicionado (DVA).

Demonstração do Valor Adicionado
valores em milhões de R$
Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

2020/2021

2019/2020

Δ%21/20

1.489.053

1.073.914

38,7%

49.888

18.847

164,7%

1.538.940

1.092.761

40,8%

Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

- 383.277

-274.929

39,4%

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

-152.036

-109.875

38,4%

17.952

4.743

278,5%

553.265

389.547

42,0%

Outras receitas
526

Insumos adquiridos de terceiros
252

Caixa e equivalentes

As

209

21/22

22/23

disponibilidades

equivalentes

de

e

219

179

205
125

23/24

24/25

25/26

Outros

26/27 e demais

DÍVIDA LÍQUIDA / TONELADA DE CANA
EM MILHÕES DE R$

caixa

Valor adicionado bruto

985.675

703.214

40,2%

Depreciação e amortização

- 358.632

- 281.458

27,4%

Valor adicionado líquido gerado pela companhia

627.043

421.756

48,7%

Valor adicionado recebido em transferência
- 19

- 200

-90,5%

Receitas financeiras

228.351

169.050

35,1%

Valor adicionado total a distribuir

855.375

590.606

44,8%

para amortizar 2,1 vezes

Pessoal

186.105

145.503

27,9%

a dívida bancária de curto

Remuneração direta

121.014

96.891

24,9%

prazo (em 2020, essa

Benefícios

56.268

40.753

38,1%

capacidade de amortiza-

FGTS

8.823

7.859

12,3%

Remuneração de capitais de terceiros

388.613

319.996

21,4%

Juros sobre empréstimos financeiros

87.975

80.324

9,5%

Variação cambial e despesa com derivativos

165.882

144.928

14,5%

Aluguéis

55.492

47.698

16,3%

Outras

79.264

47.046

68,5%

Remuneração de capitais próprios

176.161

57.738

205,1%

Lucro líquido do exercício

176.161

57.738

205,1%

Valor adicionado distribuído

855.375

590,606

44,8%

totalizavam R$ 526,2

97,2

Resultado de equivalência patrimonial

91,4

86,5

milhões em março de
2021, dinheiro suficiente

ção era um pouco infe-

546,2

662,5

557,2

31/03/2019

31/03/2020

Dívida Líquida

Dívida / Líq ton
(R$ / Ton)

rior, 1,9 vez).
Assim,
da

a

dívida

líqui-

consolidada

so-

31/03/2021

DÍVIDA BRUTA
% CURTO E LONGO PRAZO

mava R$ 662,4 mi-

sas

lhões ao final da safra
(número

18,9%

maior

que os R$ 557,2 milhões de um ano antes).
31/03/2019

31/03/2020
Curto Prazo

31/03/2021

Longo Prazo

MENU

anterior

próxima

NOSSA CADEIA DE VALOR

7. Durante o período da safra (entre
abril e novembro), a indústria processa cana-de-açúcar durante 24 horas por dia, sem interrupções.

1. A CMAA investiu 290 mil reais
em pesquisa para o desenvolvimento
de variedades de cana-de-açúcar em
parceria com o Instituto Agronômico
de Campinas (IAC) e a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento
Sucroenergético (Ridesa).

8. Os caminhões transportam a
cana colhida até a indústria, onde é
realizada uma amostragem para a
análise da concentração de açúcar,
impurezas vegetais e minerais, entre
outros parâmetros.
9 e 10. Esteiras transportadoras
levam a cana até o picador e, em seguida, para o desfibrador, que realiza
a abertura das fibras da cana. Logo
após, a cana é transportada para a
extração, onde são obtidos dois produtos: caldo e bagaço.

2. Os projetos de plantio são feitos
com base em informações fornecidas por veículos aéreos não tripulados (Vants).
3. Com base no registro fotográfico, é realizado o mapeamento da incidência de ervas daninhas. Em paralelo, amostras do solo são recolhidas
para avaliar a necessidade de aplicação de corretivos, como calcário,
gesso e resíduos orgânicos (torta de
filtro e vinhaça).

11. O bagaço alimenta as caldeiras,
que produzem energia elétrica. Uma
parte dessa eletricidade vai para a indústria e o restante é vendido para
a concessionária. O excedente de
energia da Safra 2020/2021 da
CMAA garantiu o abastecimento referente a 152 mil habitantes durante um ano.

4. Essa tecnologia garante a precisão no planejamento da colheita mecanizada. Após o plantio, novas imagens aéreas indicam eventuais falhas
para orientar o replantio.

12. O caldo aquecido passa pelos
processos de decantação e filtragem (clarificação) e, em seguida, é
destinado à linha de produção para
ser transformado em açúcar ou etanol.

5. Na Safra 2020/2021, foi realizado um investimento para a expansão
da área em 25 mil hectares nas três
unidades da CMAA, considerando
áreas próprias e fornecedores.

13. Na fábrica de açúcar, a concentração de sólidos do caldo passa de
13% para 65% após o processo de
evaporação. No cozimento, são formados os cristais de açúcar, os quais
são separados do líquido nas centrífugas. O produto obtido é o Açúcar
VHP (Very High Polarization).

6. A CMAA tem 100% da sua colheita mecanizada, atingindo 1.000
toneladas por colhedora/dia, considerado como um índice de referência
no setor.
7. Na Safra 2020/2021, a CMAA
alcançou uma produtividade de
97,09, 91,42 e 67,47 toneladas de
cana por hectare (TCH) nas unidades
Canápolis, Vale do Tijuco e Vale do
Pontal, respectivamente.

Evolução da moagem do grupo CMAA
Milhões de toneladas de cana moídas

2,2

3,0

3,5

3,7

4,6

5,3

5,6

6,1

7,6

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ 2020/
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14. O caldo do processo de clarificação e o líquido da produção do açúcar
alimentam a fermentação, resultando em Etanol Anidro e Hidratado – a
diferença está no teor de água da sua
composição. O Etanol Anidro é misturado à gasolina, como aditivo, e pode
entrar na fabricação de produtos de
limpeza, tintas e vernizes. Já o Etanol
Hidratado é usado no abastecimento dos veículos movidos a etanol e,
por meio do processamento industrial, na produção de bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos.
15. 80% da água é filtrada e reaproveitada, em um modelo de circuito fechado, e os 20% restantes
são utilizados na irrigação da lavoura.
16. Dois subprodutos importantes
resultam do processamento industrial e são reutilizados no processo
agrícola: torta de filtro e vinhaça.
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Construindo nossa

Seguro de vida 100%

Colaboradores

Colaboradores

história

custeado pela empresa.

por faixa etária

por gênero

Para a CMAA, as pessoas

Plano de saúde 100%

representam o fator de su-

custeado pela empresa

cesso no processo de trans-

para titulares e com

formação e a garantia de um

coparticipação acessível

crescimento sustentável da

para os dependentes.

+ de 51 anos

8%
206

9%
240
30%
768

companhia. Portanto, a gestão de pessoas tem como

Feminino

Abaixo de
30 anos

Masculino

Plano odontológico.

diretriz a preparação e o desenvolvimento das equipes in-

Vacinas e subsídios para

ternas em linha com os prin-

farmácias.

62%
1.566

91%
2.300

cipais objetivos do negócio.
Programa de Participação
contava
Cartão-alimentação.

contratados sob o regime
da Consolidação das Leis do

Subsídio para educação e

Trabalho (CLT) e assegura-

cursos de idiomas.

Absenteísmo 2020-2021

bem como por colaborado-

Ambulatório com consultório

res experientes, criando um

médico nas unidades

ambiente inclusivo e inovador.

agroindustriais.
Kit Cesta Final de Ano.

0,61

0,60

4,0 %

Check-up médico.

0

2,11

2,07

2,14

2,06

UCP

1,99

UVP

2,05

2,0 %

2,17

UVT

2,26

radores.

Plano de Previdência Privada.
3,07

benefícios aos nossos colabo-

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Turnover

MG

Oferecemos uma gama de

Abril Mai Jun

2,42

Benefícios

0

0,61

0,4 %

0,59

jovens em início de carreira,

0,63

transporte.

0,65

Nosso time é formado por

0,65

Transporte fretado e vale0,61

vas, em suas três unidades.

0,59

0,8 %

dos por negociações coleti-

0,51

com 2.540 colaboradores,

Entre 31
e 50 anos

2,65

CMAA

0,32

a

2,86

2021,

nos Resultados.

0,21

No início da Safra 2020/

Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
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Recrutamento e seleção

A CMAA possui uma Política
de Recrutamento Interno, o

A CMAA sabe que os seus

que gera oportunidades para

colaboradores são os res-

profissionais que já atuam na

ponsáveis pela construção da

CMAA, tendo como finalidade

sua história e, também, es-

a promoção, retenção, satis-

senciais para as conquistas

fação e motivação desses co-

futuras. O respeito mútuo

laboradores, além do desen-

entre as pessoas e a con-

volvimento do crescimento

vicção de que cada um atua

profissional deles.

como dono do negócio –
características

destacadas

regularmente – são impulsionadores do crescimento da
companhia.
O dia a dia do trabalho é orientado pela excelência e resultado, respaldados pelo profissionalismo,

atuação

em

equipe e transparência, além
do reconhecimento de cada
colaborador em suas vitórias.
Todas as vagas oferecidas
pela CMAA são divulgadas
no site da companhia e nas
redes

sociais.

Todavia

o

processo de R&S prioriza
capt ações/contrat ações
de candidatos das regiões
nas quais a empresa está inserida. As ações de recrutamento são pautadas por
padrões éticos e profissionais,
da

visando
inclusão

à
e

promoção
diversidade.

próxima
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Desenvolvimento dos

desenvolvimento de pesso-

colaboradores

as uma diretriz para a companhia, foi instituída a área

Após uma década de grande

de Desenvolvimento Huma-

expansão, surge a necessi-

no e Organizacional (DHO),

dade de ampliar o investimen-

responsável por todas as

to no desenvolvimento das

atividades de capacitação e

pessoas e dos processos,

monitoramento do clima or-

com o objetivo de perpetuar

ganizacional.

a cultura e os valores organizacionais, acompanhando as

O grande desafio das equi-

melhores práticas de merca-

pes de Gestão de Pessoas

do de Environment, Social and

foi manter o desenvolvimento

Governance (ESG).

dos colaboradores mesmo
diante da crise desencadeada

Assim,

algumas

iniciativas

pela pandemia da Covid-19.

vêm ganhando cada vez mais

Uma das soluções encon-

destaque, como a formação

tradas

de pessoas por meio de trei-

em uma plataforma própria

namento e capacitação. Para

(EAD) para treinamentos a

tornar o posicionamento de

distância.

foi

o

investimento

*O evento ocorreu antes da Pandemia de Covid-19

próxima
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Treinamentos EAD

Carreira, que, em sua primei-

Na Safra 2020/2021, tam-

Juntos,

identifi-

Programa Excelência Agríco-

(Ensino a Distância)

ra edição, promoveu o curso

bém houve implementação

caram pontos de melhorias

la. Pelo sistema de reconhe-

de Capacitação para Mecâ-

de iniciativas para fortalecer

que estavam relacionados às

cimento acordado, todas as

Na Safra 2020/2021, foram

nicos de Máquinas Agrícolas,

o engajamento das equipes

performances

operacionais

equipes que superassem os

realizadas 109 mil horas de

em parceria com o Serviço

operacionais por meio de pro-

e adquiriram maior proprie-

indicadores iniciais, em rela-

treinamentos – entre pre-

Nacional da Indústria (Senai).

gramas de reconhecimento

dade em suas tomadas de

ção aos demais times, rece-

realizados na área agrícola e

decisão. O trabalho inicial se

beriam

sencial e remoto (online) –
representando

um

os

líderes

brindes

investi-

A turma recebeu aulas teóri-

da elaboração de um trabalho

mostrou fundamental para

embalados

mento superior a 1,1 milhão

cas e práticas, realizadas na

similar na área industrial para

a criação de um sistema de

de confraternização, que in-

de reais. Para os treinamen-

Unidade do Senai e na unida-

a Safra 2021/2022.

reconhecimento com deta-

cluíam lanches, troféus, me-

tos EAD, os equipamentos

de Vale do Tijuco, respectiva-

lhamentos técnicos precisos,

dalhas e a presença da alta

foram adquiridos e disponi-

mente.

Programa Excelência

metas realistas com possibili-

liderança. O programa pro-

Agrícola

dades de superação e treina-

porcionou uma evolução em

mentos voltados para a área

todos os pilares analisados no
campeonato (Produção, Qua-

bilizados aos colaboradores,
que passaram a ter a opção

Na unidade Vale do Tijuco,

de realizá-los em casa ou na

os alunos contaram com o

Na Safra 2019/2020, foi re-

operacional.

empresa.

acompanhamento da equipe

alizado o primeiro workshop

de ações recebeu o nome de

de DHO, que realizou o tra-

agrícola, com o tema “Alinhan-

balho de avaliações e análises

do as regras do jogo”, para

de

de desempenho dos partici-

construir as diretrizes ope-

tempo disponível para os trei-

pantes. No final do processo,

racionais da safra posterior.

namentos, uma vez que pre-

cinco pessoas foram con-

A ação tinha como propósi-

vê a preparação prévia do

tratadas pela empresa, nos

to promover a colaboração

material didático, que fica dis-

cargos de ajudantes gerais

entre as equipes agrícolas,

ponível para o acesso online a

de mecânico. Para a próxima

despertando no time o sen-

qualquer momento.

safra, está prevista uma nova

timento de pertencimento,

edição do programa, desta

motivado pelo trabalho de

Engrenando Sua Carreira

vez focada na capacitação de

análise

Em 2020, teve início o Pro-

mulheres como operadoras

dos resultados atingidos na

grama

de máquinas agrícolas.

Safra 2019/2020 e pela

A

ferramenta

maior

possibilitou

aproveitamento

Engrenando

Sua

conjunta

posterior
Treinamento

UVT1

UVP2

UCP3

CMAA

Total de Horas (h)

53.561

30.280

25.740

109.581

Custo Médio Total

R$ 763.244

R$ 31.490

R$ 366.795

R$ 1.161.529

1.473

605

453

2.531

36

50

56

47

Total de Colaboradores
Média por Colaborador (h)

Esse

conjunto

detalhada

construção

das

metas de superação para a
Safra 2020/2021.

1 Usina Vale do Tijuco, 2 Usina Vale do Pontal e 3 Usina Canápolis

Os eventos ocorreram antes da pandemia de Covid-19

em

simbólicos,
solenidades

lidade e Segurança).
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Mais diversidade

Número de Mulheres

e inclusão

e Homens

A diversidade é um dos grandes desafios que a CMAA

1.215

propõe para o futuro. Na Sa-

147

fra 2020/2021, a compa94

nhia apresentou projetos que

14

pensam o outro em toda sua
complexidade étnica, cultural,

Vale do Tijuco

Operacional

Total de
colaboradores

Total de
mulheres

%

2.531

239

10,59

Total de mulheres na liderança
21

Gestão

social, política e econômica.
Para fomentar o desafio, foi

A CMAA também identifica

estruturada a segunda edi477

ção do Programa Engrenan-

as características étnico-ra-

52

ciais de seus colaboradores

do a Sua Carreira, desta vez

71

4

destinado ao público feminino.

conforme a tabela abaixo:

O programa prevê turmas

Vale do Pontal

exclusivas voltadas para a ca-

Operacional

Gestão

pacitação de operadoras de
máquinas agrícolas nas três
unidades do grupo.

357

Abaixo, é possível ver a composição do quadro de cola-

44
53

3

boradores da companhia por
gênero.

Canápolis

Safra
2020/2021

Vale do Tijuco
(UVT)

Vale do Pontal
(UVP)

Canapolis
(UCP)

CMAA

Feminino

%

Número total de empregados por contrato de
trabalho (permanentes),
por gênero.

1.366 - Masculino
107 - Feminino

529 - Masculino
76 - Feminino

397 - Masculino
56 - Feminino

2.531

239

10,59

Por gênero:
Vale do Tijuco (UVT)

através de autodeclaração,

Vale do Pontal (UVP)

Canapolis (UCP)

CMAA

Operacional

Gestão

528 - Masculino
(Tempo integral)
1 - Masculino
(Tempo Parcial)

397 - Masculino
(Tempo integral)

107 - Feminino
(Tempo integral)

76 - Feminino
(Tempo integral)

55 - Feminino
(Tempo integral)
51 - Feminino
(Tempo parcial)

2.292

142

AMARELA

759

BRANCA

1.525

PARDA

56

PRETA

49

NÃO INFORMADA

2.531

que apresentam algum tipo de

deficiência é outro tema para

deficiência. No QR Code abaixo

a CMAA, que estabelece algu-

é possível acessar dois vídeos

mas estratégias para atração

elaborados como apoio a essa

e adaptação desse público aos

iniciativa.

A empresa desenvolve ações
de sensibilização dos colaboradores internos para compre-

239

ETNIA

A inclusão das pessoas com

diversos ambientes de trabalho.

1.365 - Masculino
(Tempo integral)
1 - Masculino
(Tempo Parcial)

Colaboradores

enderem a importância da interatividade com os profissionais
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Foco em Saúde

construção de materiais de

Programas

Programa Segurança

e Segurança do Trabalho

capacitação, discussão com

em destaque

Comportamental

os colaboradores, diálogo de

Índice de Práticas Seguras
O Índice de Práticas Seguras

O sistema de gestão de Saú-

saúde e segurança, entre ou-

A companhia mantém diver-

O

Segurança

(IPS) é uma ferramenta que

de e Segurança do Trabalho

tras atividades.

sas ferramentas que auxiliam

Comportamental foi implan-

consiste na aplicação periódi-

no desenvolvimento da per-

tado em dezembro de 2020,

ca de uma lista de verificação

(SST) da CMAA é a combi-

Programa

nação de processos, proce-

A CMAA instituiu um comitê

cepção do risco, por meio da

capacitou cerca de 300 pes-

específica para cada opera-

dimentos e práticas de SST

composto de colaboradores

observação das ações e do

soas com cargos de liderança

ção com itens de saúde e se-

adotados, visando implemen-

de diferentes áreas: da Co-

incentivo ao diálogo entre líde-

e contou com um investimen-

gurança. A liderança do se-

tar suas políticas e atingir

missão Interna de Prevenção

res e liderados, contribuindo

to de cerca de 400 mil reais.

tor participa diretamente da

seus objetivos para a obten-

de Acidentes (CIPA), da Co-

assim para o processo de mu-

No dia a dia, por meio de abor-

aplicação, juntamente com a

ção de um ambiente de tra-

missão Interna de Prevenção

dança comportamental em

dagens preventivas e com

área de SST, para garantir o

balho seguro e saudável.

de Acidentes do Trabalhador

todos os níveis.

metas previamente estabe-

atendimento aos requisitos

Esse sistema identifica os pe-

Rural (CIPATR) e da Saúde

lecidas, a liderança observa as

legais, para desenvolver nos

rigos, avalia os riscos das ope-

Ocupacional e Segurança do

A gestão dos programas é

atividades executadas com o

colaboradores a percepção

rações e estabelece ações

Trabalho, que participam da

auxiliada pelo uso de platafor-

objetivo de aumentar o nível

de risco e incluir na rotina de-

mitigadoras para gerenciá-los

elaboração, validação, implan-

mas eletrônicas, desenvolvi-

de percepção de risco por

les a verificação sistêmica dos

e mantê-los em níveis aceitá-

tação e revisão dos procedi-

das para registrar e contro-

parte dos colaboradores e da

itens. Os resultados desse

veis, garantindo assim o pro-

mentos e práticas de Saúde e

lar as ações de SST. Nesse

própria liderança, fortalecen-

programa contribuem para

cesso de melhoria contínua.

Segurança do Trabalho (SST),

contexto, os programas co-

do o processo de mudança

a elaboração de controles

Ele também é a base para

de acordo com as situações

laboram com a evolução da

de cultura. As boas práticas

buscando continuamente a

a tomada de decisões, ela-

levantadas pelo sistema de

cultura de saúde e segurança

identificadas são compartilha-

evolução e a formação de um

boração de procedimentos,

gestão de SST.

dentro da companhia. Conhe-

das entre as unidades do gru-

ambiente cada vez mais segu-

ça a seguir um pouco mais so-

po. Por se tratar de uma fer-

ro e saudável.

bre cada um deles.

ramenta de identificação de
desvios

comportamentais,

Conformidade com IPS

permitiu à CMAA tratar os
principais desvios apontados.

72,5

Safra
2019/2020

87.5

Safra
2020/2021
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Sentinela

SIPAT

as e associando o tema com

Resposta a emergência

o dia a dia das operações.
a

O Sentinela atua como um

A Semana Interna de Pre-

O tema foi “Perceber, agir e

A CMAA possui uma briga-

CMAA implementou o Pro-

assistente de direção, fazen-

venção

de

orientar. Eu sou exemplo!”,

da de emergência constituída

grama Sentinela com o ob-

do um alerta sonoro e visual

Trabalho (SIPAT) da Safra

por essas ações serem pila-

por mais de 100 colabora-

jetivo de prevenir acidentes

ao condutor em tempo real.

2020/2021 precisou ser

res fundamentais para a cria-

dores, que se reúnem perio-

de

Por meio da tecnologia de

reinventada e ganhou um mo-

ção de um ambiente de tra-

dicamente para capacitação

videomonitoramento, é pos-

delo itinerante. Um caminhão

balho seguro e saudável. Ao

e realização de simulados. A

instalação de sensores que

sível

com

audiovisual

abordar o assunto, buscou-

companhia

registram situações de ris-

caz e imediata e oferecer

transitava entre as áreas

-se conscientizar as pessoas

das preventivas de combate

co, como fadiga, distração,

ao motorista um aliado em

levando o evento para uma

para a aplicação de compor-

a incêndios, como aceiros em

usar celular ao volante, diri-

sua jornada. No final da Sa-

quantidade limitada de pesso-

tamentos seguros na rotina.

carreadores, reservas e áre-

gir

fumar,

fra 2020/2021, foi insta-

as de proteção permanente

não usar o cinto de segu-

lada a tecnologia em 200

(APPs), monitoramento de

rança e não utilizar as setas.

veículos nas três unidades.

temperatura

Na

Safra

2020/2021,

trânsito.

consiste

O

programa

basicamente

perigosamente,

na

agir

de

maneira

efi-

de

Acidente

estrutura

promove

de

medi-

superfície

e limpeza de acúmulo de palha. Um sistema batizado de
“triângulo de fogo” monitora
itens como temperatura, umidade relativa do ar e velocidade do vento, sobretudo nas
horas mais quentes do dia de
modo a contribuir diretamente na tomada de decisões.
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Iniciativas de combate à

res aumentou, com o obje-

Covid-19

tivo de promover um maior
distanciamento entre as pes-

O avanço da Covid-19 exi-

soas, mantendo inclusive as-

giu mudanças na rotina das

sentos vazios e uma rotina de

empresas. Por consequên-

higienização de ônibus e vans,

cia das medidas de distancia-

além das orientações perió-

mento social, a CMAA pre-

dicas sobre a limpeza dos de-

cisou realizar uma série de

mais automóveis.

adequações nos ambientes
de trabalho, inovando e trans-

Nos escritórios e fábricas,

formando as relações, que

os refeitórios foram adapta-

passaram a demandar maior

dos, para atender às medi-

compreensão e resiliência dos

das de segurança, conforme

colaboradores. Durante a Sa-

as orientações dos órgãos

fra 2020/2021, a priorida-

responsáveis. A empresa ins-

de da CMAA foi preservar a

tituiu comitês para otimizar

vida das pessoas. Para tanto,

as decisões, minimizar os im-

promoveu diversas ações vi-

pactos e aumentar a agilidade

sando proteger os colabora-

na implementação das ações

dores e seus familiares. Den-

que eram tomadas com base

tro desse cenário desafiador,

nas novas orientações das

a empresa manteve suas ati-

autoridades de saúde.

vidades para garantir o abastecimento do mercado com

O plano de ação englobou

produtos que são essenciais

questões relacionadas à indi-

para a vida de muitas pesso-

vidualidade de cada colabora-

as, como o álcool e a energia

dor. Por isso, a empresa dis-

elétrica.

ponibilizou gestores de saúde
focados em compreender o

Nesse período, a CMAA in-

cenário da companhia, que

vestiu cerca de 6 milhões de

analisaram as situações que

reais nas ações ligadas à pre-

poderiam desencadear sur-

venção da doença e ao com-

tos da doença e fizeram ava-

bate à pandemia. A quantida-

liações quanto às consequên-

de de veículos destinados ao

cias psicológicas.

transporte dos colaborado-

SAFRA 2020/2021
COVID

CASOS
SUSPEITOS NEGATIVOS

CASOS
POSITIVOS

ÓBITOS

UVT1

483

318

1

2

UVP

158

59

0

UCP3

207

50

1

CMAA

848

427

2

1 Usina Vale Do Tijuco, 2 Usina Vale do Pontal e 3 Usina Canápolis

próxima
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Gestão de projetos sociais

objetivos da CMAA e sua vi-

Outra ação importante pla-

são na construção do futuro.

nejada para a Safra 2021/

O desafio para os próximos

Nessa linha, definiu-se a dire-

2022 é a estruturação do

anos consiste em garantir o

triz para algumas iniciativas,

Programa de Voluntariado,

crescimento sustentável da

tais como o mapeamento de

com o objetivo de difundir

CMAA e continuar agregan-

programas sociais, juntamen-

uma cultura interna de solida-

do valor aos stakeholders.

te com munícipios, em comu-

riedade e inspirar nossos co-

Portanto, o fator-chave de

nidades das regiões de atua-

laboradores na transforma-

sucesso no atual cenário é

ção do grupo CMAA. O foco é

ção da realidade de pessoas

desenvolver uma agenda que

priorizar aquelas que tenham

que necessitem de algum tipo

tenha como base a sustenta-

como objetivo a formação e

suporte. Os voluntários tam-

bilidade, propondo iniciativas

o desenvolvimento intelectu-

bém atuarão diretamente em

socioambientais por meio de

al e social, principalmente de

programas

programas e projetos estru-

crianças cujas famílias este-

mapeados e definidos, con-

turados. Nesse contexto, a

jam inseridas na realidade do

forme citado anteriormente.

companhia vem trabalhando

seguimento do agronegócio.

socioambientais

Natal Solidário

no desenvolvimento de uma
política que inclua como estra-

Com essa diretriz, a CMAA

tégia a sustentabilidade, inte-

criou a Área de Sustentabi-

O Natal Solidário é o principal

grando os temas associados

lidade,

pessoas

programa social desenvolvi-

a

Social,

com competência nos temas

do internamente na CMAA e

Meio Ambiente e Comunica-

de Meio Ambiente, Respon-

contribui efetivamente para

ção, fundamentados nas me-

sabilidade Social e Comunica-

o engajamento interno e a

lhores práticas de mercado

ção. Essa estratégia reforça

construção de uma cultura

de ESG. O engajamento de

a tratativa dos temas de sus-

da solidariedade. A ação é

todos os stakeholders no

tentabilidade e cria sinergia

realizada há sete anos e tem

desenvolvimento de temas

de ações socioambientais por

como objetivo o engajamento

sociais e ambientais tem se

meio de movimentos e ações

dos colaboradores, os quais

tornado uma grande oportu-

internas e externas.

apadrinham as cartinhas das

Responsabilidade

nidade para a aderência dos

integrando

crianças de escolas próximas
às unidades da CMAA. As escolas são previamente mapeadas para assegurar que
a abrangência do programa
esteja dentro do critério de
elegibilidade, baseando-se nas
principais demandas.

próxima
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Patrulheiro Mirim

Iniciativas sociais
- Associação de Proteção

Auxílio social durante a
pandemia de Covid-19

Patrulheiro Mirim é um pro-

Adicionalmente, a companhia

e Assistência aos Conde-

grama desenvolvido no mu-

prestou suporte para inicia-

nados (APAC) no município

nicípio de Ituiutaba (MG). Foi

tivas pontuais demandadas

de Canápolis (MG)

originalmente criado graças

por entidades ligadas ao aten-

a parcerias com instituições

dimento e assistência social:

como o Ministério Público e

Com o cenário da pandemia e
os impactos em toda a socie-

A CMAA, por meio da mobili-

dade, a CMAA mobilizou-se e

zação conjunta com parceiros

assumiu o protagonismo dire-

a Polícia Militar com o objeti-

- Associação de Pais e

comerciais, realizou a arreca-

to com a doação de mais de

vo de promover o desenvol-

Amigos dos Excepcionais

dação de recursos financei-

130 mil litros de álcool 70%

vimento intelectual de crian-

(APAE) no município de

ros e materiais para a cons-

para municípios de Minas Ge-

ças

Limeira do Oeste (MG)

trução da estrutura física da

rais, incluindo 16 prefeituras,

unidade no munícipio. A asso-

asilos, hospitais, universida-

com

alguma

situação

de vulnerabilidade social. As
crianças e os adolescentes

Desde 2018, a CMAA faz do-

ciação é assistida pelo Poder

des e órgãos de segurança

desenvolvem atividades ex-

ação de materiais e fornece

Judiciário e tem como objeti-

pública.

tracurriculares em oficinas,

suporte para a organização

vo a reinserção social de con-

com o suporte direto da Po-

de eventos com a finalidade

denados no sistema prisional.

lícia Militar e formação social

de arrecadar recursos finan-

pacto nocivo da pandemia,

e pedagógica. O projeto tam-

ceiros para a manutenção

com a redução de renda das

bém recebe o apoio do Poder

das atividades da associação.

O desemprego foi outro im-

- Organização dos Amigos

famílias. Nesse contexto, a

Judiciário, do Conselho Tute-

Solidários à Infância e à

CMAA fez a doação de apro-

lar e de empresas privadas,

Saúde (OASIS) no municí-

ximadamente mil cestas bási-

como a CMAA, que contribui

pio de Uberaba (MG)

cas para famílias em vulnerabi-

desde 2018 com material es-

lidade social em parceria com

colar para os 60 alunos sele-

Organização que acolhe crian-

as prefeituras de alguns mu-

cionados a cada ano letivo.

ças e jovens de 26 cidades

nícipios do Triângulo Mineiro.

mineiras em tratamento de
câncer e doenças do sangue

A CMAA também aderiu ao

no Hospital de Clínicas da Uni-

movimento nacional Unidos

versidade Federal do Triân-

pela Vacina doando material

gulo Mineiro (UFTM). Desde

para vacinação (câmara fria,

2018, a CMAA contribui com

seringas,

doações para a mobilização e

etc.) para alguns munícipios

publicidade de eventos com a

que

finalidade de arrecadar recur-

empresa.

sos para a organização.

agulhas,

foram

aventais

adotados

pela
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Gestão ambiental

efetivas e sustentáveis, até

Como resultado, fica claro

te a produção sem compro-

virtude de que, em paralelo ao

o desenvolvimento social das

que a perspectiva e força mo-

meter o meio ambiente e a

crescimento da economia, a

O significado de gestão am-

comunidades

entorno,

triz que sustentam o grupo

segurança de seu seleto qua-

sociedade passou a conviver

biental como sistema inclui ati-

que deságua, inevitavelmen-

CMAA são essa centelha ino-

dro de colaboradores.

de maneira gradativa com

vidades de planejamento, res-

te, na consequente geração

vadora, o fomento, a tecnolo-

ponsabilidades, processos e

de lucros.

gia, a valorização do parceiro,

A bem da verdade, dentro do

ambiental, que está vertigino-

do colaborador, da dinâmica

que aqui se entabula, o essen-

samente distante de algo que

do

recursos para desenvolver,

uma crise socioeconômica e

implementar, atingir, analisar

Para isso, o grupo CMAA,

de ações de grupo, a busca

cial e o referencial de desen-

se possa considerar como

criticamente e manter a po-

com

inovadora,

pelo conceito de excelência,

volvimento estiveram duran-

desenvolvido ou em curso de

lítica ambiental e acabou por

estabelece uma plataforma

de ir além da conformidade

te muito tempo enraizados na

desenvolvimento.

se aperfeiçoar em diversos

que efetivamente potencia-

legal, com o intuito primário

ideia de crescimento econô-

aspectos, criando uma multi-

liza o conceito marmorizado

de ganhar eficiência logística

mico. Entretanto, essa con-

plicidade conceitual vasta no

do termo sustentabilidade,

apurada em seus processos

cepção começou a ser cada

âmbito do desenvolvimento

se engaja em suas ações di-

e aumentar substancialmen-

vez

sustentável.

árias e no seu plano de ne-

inspiração

gócios, criando uma cultura
A demanda social por empre-

verdadeiramente sustentá-

sas que detenham em seu

vel, isto é, conciliando lucro

catálogo boas práticas am-

e crescimento da empresa

bientais e sociais pressiona

em parcimônia com o manejo

as organizações a ir além de

adequado de seus recursos,

simplesmente cumprir me-

garantindo, dessa forma,

canicamente a legislação apli-

o pleno bem-estar e a

cável e, por conseguinte, a se

segurança de seus

desdobrar, se reinventar em

colaboradores.

um mundo ávido por esses
mecanismos.
Os benefícios desses mecanismos vão desde a economia
de recursos naturais a curto
e longo prazos, com a aplicação de novas tecnologias que
se mostram cada vez mais

mais

questionada

em
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Entrementes, nesse obso-

dade, visando, por certo, des-

Ademais, a adesão ao progra-

de combustíveis, de forma a

correr para a minimização de

leto cenário de imprecisões,

pertar uma visão mais crítica

ma RenovaBio, que ingressa

incentivar o aumento da pro-

ocorrências -- danos ambien-

de buscas por alternativas

dos agentes sociais no que

no escopo da discussão pos-

dução e da participação de

tais --, margeando o enten-

ambientalmente corretas e

se refere à problemática am-

ta como outro importante

biocombustíveis

matriz

dimento de que os recursos

equilibradas, surge o conceito

biental e ao papel das ativida-

indicador

energética de transportes

naturais são finitos e, portan-

de Desenvolvimento Susten-

des produtivas para o alcance

das unidades vinculadas ao

do país.

to, devem ser preservados

tável como uma solução para

de metas sustentáveis.

grupo nesse tema, que aca-

os

vivenciados

sociedade

juntamente

performance

para as presentes e futuras

ba por alavancar e definir um

Em suma, para o grupo, de-

gerações, sendo esse refe-

Com essas premissas e pau-

padrão de transformações

senvolvimento sustentável é

rencial o lema de todos os in-

com a necessidade de utilizar

tando-se na mais ampla e

pelo estabelecimento de me-

a definição coerente, plausí-

tegrantes da CMAA.

instrumentos de mensura-

irrestrita

tas nacionais anuais de des-

vel e aplicável de regras que

ção capazes de estabelecer

socioambiental,

carbonização para o setor

possibilitem ou possam con-

linhas norteadoras para um

como protagonista para a

posicionamento

ao

efetivação de ações, é que a

que se espera de um ambien-

CMAA procura guiar-se pelo

te sustentável, momento em

caminho das boas práticas

que se apresentam como

ambientais, contando, para

direção os indicadores de

tanto, com a rigorosa certifi-

sustentabilidade.

cação Bonsucro, associação

pela

problemas

de

na

quanto

responsabilidade
que

serve

global multistakeholders sem
Não obstante, quando o gru-

fins lucrativos, criada com

po CMAA deparou-se com as

o objetivo de definir os prin-

inovações advindas de toda

cípios e critérios para uma

essa sistematização, apoiou-

cadeia produtiva sustentá-

se nesse pilar inaugurando

vel, destacando a qualidade

uma série de discussões com

e a excelência das empresas

seus colaboradores acerca

produtoras e processadoras

da temática da sustentabili-

de cana-de-açúcar no mundo.
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Certificações

RenovaBio

Bonsucro

O RenovaBio é uma iniciati-

A Bonsucro é uma organiza-

sustentabilidade. De 2017 a

va do Ministério das Minas e

ção internacional, sem fins lu-

2020, houve uma evolução

Energia, por meio da Agên-

crativos e com múltiplas par-

significativa dos números de

cia

tes interessadas, criada em

volume certificado. A usina

Gás Natural e Biocombustí-

2008 para promover a cana-

Vale do Pontal está traba-

veis (ANP). Ele foi instituído

-de-açúcar sustentável. Seu

lhando na implementação da

pela

objetivo declarado é reduzir

certificação,

Biocombustíveis

“os impactos ambientais e

de auditoria externa para no-

576/2017)

sociais da produção, reconhe-

vembro de 2021.

principais objetivos:

com

previsão

Nacional

do

Política

da em setembro de 2020, foi

•

Otimizar processos e

Gestão de Impacto Ambiental

aumentar a eficiência.

(PGA) da usina Vale do Tijuco,

nº13.

tem

como

•

Aumentar a cogera-

para o Padrão de Produção,

ção de energia.

definido pela Bonsucro, conforme documento, disponível

•

Maior controle das

no site.

atividades produti-

cendo a necessidade de viabilidade econômica”.

a divulgação do novo Plano de

atualizado com base no Guia

de

(Lei

Outra ação relevante, concluí-

desafios

Petróleo,

Nacional
e

RenovaBio e os

vas, incluindo inforPosteriormente será a vez

mações de forne-

da usina Canápolis, garan-

Reduzir as emissões

cedores devido ao

A usina Vale do Tijuco é cer-

tindo assim uma companhia

de gases do efeito es-

processo de certifi-

O PGA tem como objetivo

tificada pela Bonsucro, o que

mais sustentável e competi-

tufa (GEE) para o cum-

cação.

abordar e propor medidas

garante

tiva no mercado internacional.

primento

um

diferencial

de

dos

0

Bonsucro: Volume certificado

25.370

13.390

13.455

12.345

de Paris, com a con-

mercado, com

pactos para os temas abaixo:

trapartida da emissão

CBIOs.

de créditos de des-

•

Biodiversidade

carbonização (CBIOs).

•

Serviços ecossistêmicos

•

Solo

Aumentar a previsi-

Cada CBIO corresponde a

•

Água

bilidade de oferta de

1 tonelada de CO2 evitado

•

Ar

biocombustíveis

no

quando comparado com o

•

Mudança climática

mercado – iniciativa vi-

combustível fóssil. A CMAA

•

Uso de agroquímicos

tal para induzir novos

gerou 313,5 mil CBIOs na

•

Uso de fertilizantes

investimentos.

Safra 2020/2021, ou seja,
•

Queima de cana

Expandir a produção

ção de 313,5 mil toneladas

•

Resíduo e ruído

e o uso de biocombus-

de CO2.

•

Meio socioeconômico

gética, gerando mais
empregos e distribui2018

2019

2020

artificiais

contribuiu com uma redu-

tíveis na matriz ener-

2017

mitiga-

ção e compensação dos im-

•

Bonsucro - UVT

30.000

monitoramento,

Nova dinâmica no

promissos do Acordo

Certificação

de

com-

ção de renda.
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Biodiversidade

No entanto, é evidente que
os procedimentos afeitos à

O compromisso com a biodi-

metodologia de tais interven-

versidade é o mais amplo re-

ções são anuídos e autoriza-

flexo do pioneirismo de uma

dos pelos órgãos ambientais

empresa que atua pela rota

competentes, seguindo inin-

da sustentabilidade. Torna-se

terruptamente os protoco-

imprescindível determinar o

los procedimentais de condu-

sentido da expressão biodi-

ta e práticas de legalidade.

versidade para compreender
a questão. Assim sendo, de-

A CMAA tem por princípio

fine-se como biodiversidade

o plantio de cana-de-açúcar

a pluralidade de espécies de

preferencialmente em áreas

seres vivos que habitam um

antropizadas, ocupadas por

ambiente. Em sentido mais

outras culturas agrícolas e

amplo, o conceito alude à va-

pastagens não naturais. Isso

riedade de espécies existen-

representa, por si só, uma

tes no planeta Terra.

medida de controle para minimizar os impactos sobre a

Pela natureza intrínseca das

biodiversidade local, manten-

atividades desenvolvidas pelo

do-se o índice vegetativo em

setor sucroenergético, é de

determinadas situações, ga-

Via de regra, são lugares-co-

conhecimento comum que,

rantindo o restabelecimento

A CMAA preza pela manu-

muns na empresa o devido

para atingir as metas de pro-

dos devidos processos eco-

tenção desses espaços es-

trato e o zelo pelas questões

dução e, por conseguinte, ob-

lógicos locais, bem como, na

pecialmente protegidos, mas,

ambientais,

principalmente

ter os insumos necessários

maioria dos casos, o fluxo gê-

em específico, pelas Áreas

quando se trata de áreas es-

para essa produção, faz-se

nico de fauna e flora.

de Preservação Permanen-

pecialmente protegidas – Re-

necessário o emprego de

te – APP’s – pelo fato de elas

serva Legal e Preservação

medidas que acabam por in-

desempenharem

Permanente – por represen-

tervir na paisagem natural de

te papel ecológico. Importan-

tarem espaços vulneráveis e

dado local.

te no sentido de proteger

que merecem devida atenção

e manter os recursos hídri-

e cautela.

cos, conservar a diversidade

importan-
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de espécies – fauna e flora –,

dução média de 10 mil mudas

controlar a erosão do solo e,

por ano. Parte das mudas é

consequentemente, o asso-

doada para as prefeituras

reamento e a poluição dos

próximas,

cursos d’água.

parceiros, colaboradores e
projetos

Nesses espaços, a CMAA

escolas,

ONGs,

assistenciais

das

cidades vizinhas.

desenvolve ações de proteção de forma a possibilitar

O objetivo primeiro do pro-

a aceleração do estágio de

jeto é a utilização das mudas

desenvolvimento

frag-

para recompor áreas antro-

mentos de vegetação exis-

pizadas e sistematizar ações

tentes e favorecer um me-

de melhoria da qualidade

lhor “trânsito” das espécies

ambiental por intermédio

da fauna do Cerrado Mineiro.

de plantio de essên-

Para garantir a efetiva reali-

cias nativas típicas

zação das ações, é importan-

regionais.

dos

te, para não dizer imprescindível, informar que a CMAA,
na cidade de Pirajuba (MG),
mantém, em parceria com o
Centro Regional de Educação
Ambiental do município (Creamb), um viveiro de plantas
nativas do Cerrado, com pro-

Nesse contexto, para aten-

as queimadas, que acarre-

anos campanhas de com-

der às prerrogativas am-

tam evidente perda da biodi-

bate a incêndios em parce-

bientais no eixo voltado à sus-

versidade e prejuízos à saúde

ria com a Siamig. Na Safra

tentabilidade, optou-se pela

humana.

2020/2021, a campanha foi
intitulada “Mais uma vez o de-

realização da colheita de sua
safra de maneira 100% me-

Sensível a essa questão e

sastre se repete”, com foco

canizada por se acreditar que

factível à realidade atual, a

no combate aos incêndios

essa é uma forma de evitar

CMAA promove todos os

florestais.
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Monitoramento da fauna

Nesse aspecto, o monitora-

mais adequada das espécies

obtenção de uma amostra-

meio de suas relações com as

mento da fauna pode ser apli-

identificadas

monitora-

gem representativa das es-

atividades de implantação e

Em geral, pela concepção bá-

cado a diferentes objetivos,

mento em relação a preser-

pécies que compõem os dife-

operação de empreendimen-

sica que norteia os relatórios

como:

vação e sustentabilidade.

rentes grupos da fauna local

tos, a identificação de eventu-

desta natureza, tem-se que o

impactos

e regional.

ais impactos, com posterior

monitoramento da fauna visa

instalação e/ou operação de

O diagnóstico e monitora-

criar

focados

determinado empreendimen-

mento da fauna são elemen-

No âmbito do licenciamento

gadoras, análise das medidas

na necessidade de promo-

to sobre a fauna silvestre

tos imprescindíveis para a

ambiental, o monitoramento

implantadas e acompanha-

ver registros de ocorrências

local e regional, atender aos

preservação e manutenção

da fauna permite não só es-

mento dos resultados.

da fauna local, qualificando-a,

requisitos de licenciamento

de espécies. Para tanto, utili-

tabelecer o acompanhamen-

de modo que se possa es-

ambiental e propor ações de

za-se como ferramenta-base

to e a avaliação sistemática

tabelecer uma metodologia

manejo e conservação de es-

a referência de dados secun-

de

de manutenção de espécies

pécies em áreas protegidas,

dários e primários, obtidos

ecológicos -- como riqueza,

e preservação dos diversos

públicas e privadas.

por métodos consagrados

diversidade e abundância das

em literatura, com vistas à

espécies -- mas também, por

mecanismos

mensurar

possíveis

decorrentes

no

da

grupos faunísticos nos ambientes vizinhos às áreas de

Nesse contexto, combinado

produção agrícola.

com o monitoramento, pode-

proposição de medidas miti-

diferentes

parâmetros

-se, entrementes, associar a
Esse monitoramento obje-

dinâmica de estabelecimento

tiva realizar o levantamento

de diagnóstico dos fatores

de dados qualitativos sobre

de preservação, realizando

a fauna local, identificando os

catálogo referencial de

espécimes ameaçados de ex-

medidas que permita

tinção na área de influência do

a manutenção

empreendimento a ser monitorado, de modo que se possibilite o desenvolvimento sustentável da atividade – cultura
de cana-de-açúcar – em comunhão com a manutenção
das espécies ali presentes.

A consolidação de um programa mais amplo de responsabilidade socioambiental na
CMAA prevê, para o próximo ano-safra, a
criação de uma Gerência de Sustentabilidade

Indicadores

UVT1

UVP2

UCP3

Total de espécies

261

303

192

Espécies ameaçadas de extinção

14

17

10

e a replicação do Plano de Gestão Ambiental

UVT¹ - 1

para as outras duas unidades.

UCP³ - 3

Abril/2011 até março/2021

UVP² - 2 Novembro/2012 até março/2021
Março/2020 até Março 2021
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Gestão de recursos

dos volumes de água capta-

águas superficiais por meio

melhorando os níveis de de-

fertirrigação

hídricos

da, consumida e descartada,

de análises laboratoriais que

sempenho

ope-

de cana com uso das águas

a companhia consegue men-

garantem a qualidade dos

rações ao longo dos anos,

residuárias e vinhaça. A apli-

A água é um recurso natural

surar os impactos e projetar

cursos hídricos nas áreas

conforme demonstrado no

cação desses efluentes em

indispensável à vida huma-

estratégias para mitigá-los.

de influência de produção de

indicador de consumo espe-

áreas de canavial supre par-

na. Sua escassez é motivo

A CMAA investe constan-

cana.

cífico de água por tonelada de

te das necessidades nutricio-

de conflitos territoriais, e a

temente

cana processada (m³/tc).

nais da cultura, atuando como

tendência é que ela seja cada

estudos sobre o tema. Nas

Na Safra 2020/2021, a cap-

vez mais disputada. A CMAA

plantas industriais, a água é

tação de água superficial pe-

contribui com a preserva-

utilizada em circuito fechado,

las usinas da CMAA ficou aci-

ção da água por meio da ges-

sendo reaproveitada ao final

ma dos volumes registrados

A CMAA busca a melhoria

tão hídrica, garantindo o uso

do processo para fertirriga-

nos períodos anteriores devi-

contínua dos seus índices de

consciente e a eficiência em

ção das áreas agrícolas. Ou-

do ao aumento na produção.

reaproveitamento de efluen-

seus processos. Com base

tra medida é o monitoramen-

Por sua vez, a CMAA vem

tes industriais por meio da

no mapeamento e no registro

to contínuo da qualidade das

em

pesquisas

e

das

suas

das

lavouras

complemento da adubação
Reúso de água

mineral e proporcionando o
aumento

da

produtividade

agrícola.

Consumo de Água x Cana Processada (m3/tonelada)
7.655.364
5.301.587

0,86

5.618.842

6.094.538

0,82
0,79

2017/2018
Cana processada (ton)

2018/2019

2019/2020

Água / Cana processada (m3/ton)

0,82

2020/2021
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Gestão de resíduos

transporte, disposição e des-

sólidos

tinação final.

Entre as políticas ambientais,

Essas questões estão intrin-

umas das principais preocu-

secamente relacionadas ao

pações da CMAA é dar as de-

tema sustentabilidade na to-

vidas tratativas a questões

mada de consciência ambien-

relacionadas

resíduos

tal, que vem demonstrando

sólidos, quantificando, qualifi-

preocupação em resolver os

cando, categorizando, de ma-

transtornos causados pela

neira pormenorizada, tudo o

disposição irregular de inú-

que é gerado nas unidades in-

meros resíduos, que acabam,

dustriais, detalhamento este

em meio a esse cenário, tor-

apontado nos Planos de Ge-

nando-se obstáculos ao pro-

renciamentos de Resíduos

cesso

(PGRS).

apresentando-se como um

aos

produtivo

instituído,

passivo quando negligenciada
É por esse sistema que são

a forma correta e adequada

identificadas e descritas to-

de disposição.

contemplando

os

Nesse contexto, a sinergia

aspectos referentes à não

nessas

geração e minimização de

-se extremamente relevante

resíduos, segregação, acon-

para a minimização dos pro-

dicionamento,

identificação,

blemas relativos ao meio am-

coleta, armazenamento tem-

biente, demonstrando uma

porário, tratamento interno,

nova aptidão e um novo olhar

armazenamento externo e

sobre esse segmento.

questões

Entre as vantagens da redu-

projeto piloto de um concen-

premissa do Plano de Geren-

ção da geração de resíduos

trador de vinhaça que, no

ciamento visam identificar os

tem-se:

primeiro ano, garantiu signi-

resíduos existentes e, consequentemente, o tratamento

ficativos ganhos ambientais
•

deles pela usina sucroenergé-

Diminuição do custo de

ao reduzir a adubação mine-

produção.

ral (potássio), a captação de

tica, além de analisar como é
desenvolvida a estrutura de

água do rio Tijuco, o consumo
•

Diminuição do impacto

de produtos para tratar a

gerenciamento de resíduos e

nos recursos naturais e

água, e o uso de combustíveis

subprodutos.

na energia.

fósseis para o transporte da
vinhaça e a emissão de GEE.

Entre as diretrizes a serem
alcançadas

pela

empresa,

•

Diminuição da contaminação do meio ambiente.

preferencialmente e em ordem de prioridade, deve-se:

Como exemplo das diretrizes de transformação dos

•

Reduzir os desperdícios

resíduos, foi desenvolvido na

e o volume de resíduos

Safra 2020-2021, pela usi-

gerados.

na Vale do Tijuco, em parceria com uma empresa espe-

das as ações relativas ao seu
manejo,

A problemática do manejo e a

•

mostra•

Segregar os resíduos por

cializada em tratamento de

classe e tipo.

efluentes fitoderivados, um

Reutilizar materiais, elementos e componentes
que não requisitem transformações

•

Reciclar

os

resíduos,

transformando-os

em

matéria-prima para a produção de novos produtos ou destiná-los a essa
finalidade.
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Usina

REUTILIZAÇÃO DE VINHAÇA
CMAA - SAFRA 2017

Total de produção de vinhaça
CMAA (M3)

(há) Irrigado
com vinhaça

Toneladas de adubo químico
substituídos por vinhaça

2.861.006,00

17.561

3.512

Total de produção de vinhaça
CMAA (M3)

(há) Irrigado
com vinhaça

Toneladas de adubo químico
substituídos por vinhaça

5.449.165,00

16.176

3.235

Total de produção de vinhaça
CMAA (M3)

(há) Irrigado
com vinhaça

Toneladas de adubo químico
substituídos por vinhaça

3.437.787,00

16.898

3.380

Total de produção de vinhaça
CMAA (M3)

(há) Irrigado
com vinhaça

Toneladas de adubo químico
substituídos por vinhaça

3.355.769,00

29.285

5.857

Agricultura
Concentrador
de vinhaça

REUTILIZAÇÃO DE VINHAÇA
CMAA - SAFRA 2018

K/C/H20

Recuso de

K/C/H20

REUTILIZAÇÃO DE VINHAÇA
CMAA - SAFRA 2019

Água na Usina

REUTILIZAÇÃO DE VINHAÇA
CMAA - SAFRA 2020

Fertirrigação
com Vinhaça
Concentrada

Atualmente, 30% da área da

canavial. Especificamente na

Ato contínuo, para simplifi-

Para tanto, faz-se necessá-

pelo binômio de funcionalidade

CMAA é adubada com a apli-

usina Vale do Pontal, além da

car as regras materializadas

rio metodizar a gestão do

– conscientização e sensibili-

cação convencional da vinha-

frente convencional de apli-

na gestão de resíduos, é im-

processo produtivo, visando,

zação – que são estendidas a

ça. Com o desenvolvimento

cação de vinhaça e água re-

portante que o conceito im-

desta forma, atingir índices

todos os agentes que direta

do projeto do concentrador,

siduária por aspersão, existe

plantado seja bem conduzido

satisfatórios por meio da di-

ou indiretamente estão en-

haverá ganhos não só para o

uma frente de aplicação de

pelos gestores de cada seg-

minuição, principalmente, da

volvidos na produção, criando

meio ambiente mas também

vinhaça localizada, abrangen-

mento que compõe a unida-

geração dos resíduos sólidos

uma metodologia própria de

para a segurança dos cola-

do áreas que até então eram

de industrial, resultando em

e do correto entendimento e

desenvolvimento, armazena-

boradores. Isso contribuirá

de sequeiro a um volume

um empenho comum de to-

gerenciamento dos mesmos

mento e destinação dos resí-

para que a empresa se torne

de 5 mil ha/ano, suprindo

dos para a obtenção dos ob-

na produção. É, portanto,

duos gerados.

autossustentável na deman-

a

nutricional

jetivos almejados, ou seja, da

pressuposto de admissibilida-

da

da planta e auxiliando na sua

conciliação da disposição final

de o efetivo gerenciamento

brotação.

adequada com a redução do

da unidade industrial, partin-

custo operacional.

do das premissas amparadas

nutricional

de

potássio

para o desenvolvimento do

necessidade
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Torta e fuligem

outros micronutrientes. Uma

Geração e disposição final dos resíduos
•

Torta de filtro, cinza de caldeira e sedimentos:
fertilização do solo.

•

Vinhaça: fertilizante no cultivo da cana-de-açúcar.

•

Bagaço de cana: produção de energia elétrica.

•

Papel, papelão, plástico e pneus: reciclagem.

•

Resíduos classe 1: aterro industrial.

•

Sucata eletrônica: reciclagem/aterro industrial.

•

Baterias automotivas: logística reversa.

•

Pilhas: encapsulamento e aterro industrial.

•

Baterias: reciclagem.

•

Lâmpadas: tratamento de descontaminação.

•

Embalagens de defensivos agrícolas: logística
reversa/reciclagem.

•

Resíduos de saúde: incineração.

•

Sucata ferrosa: venda/reciclagem.

Geração de Resíduos Perigosos (classe I)
Geração de Resíduos Classe I / t cana processada
Moagem
Safra 2020 (t)

Geração de
Resíduos (kg)

Geração de Resíduos classe l (kg)/ kg/t

UVT1

4.924.164,71

268.660

0,054559507

UVP

1.805.045,49

138.850

0,076923269

UCP2

831.093,80

68.804

0,082787286

7.560.304,00

476.314

0,063

Unidade

2

Total CMAA

de cálcio, magnésio, enxofre e

A torta de filtro é um resí-

vez seco, esse material é mis-

duo da produção do caldo

turado a cinzas de caldeira e

da cana-de-açúcar. Impure-

outros

zas resultantes da moagem

para retornar à lavoura como

do bagaço são extraídas em

forma de recuperar parcial-

um processo de filtragem a

mente os nutrientes do solo.

vácuo (filtro rotativo) na etapa

Essa prática é considerada

de tratamento desse caldo. A

benéfica do ponto de vista

composição química da torta

ambiental, pois reduz a quan-

de filtro é variável, mas é rica

tidade de adubos químicos

em fósforo, além de ser fonte

na lavoura.

materiais

terrosos

próxima
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Considerando-se o panorama

negócios e da sociedade, uma

global, pertinente à temática

vez que não é possível pro-

aqui elucidada, tem-se que,

gredir em um ambiente dete-

em linhas gerais, a geração

riorado, sendo essa a premis-

de resíduos pelas indústrias

sa-base e o escopo primário

é crescente em todo o mun-

da sustentabilidade.

do. Todavia exige estratégias
de gestão que integrem as

Evidencia-se também que a

questões de sustentabilidade

CMAA, visando despontar

ambiental em que o meio am-

nesse sentido, começa a con-

biente passa a ser considera-

cretizar

do objetivo primário dos pro-

ecoinovação, que se mostra

cessos produtivos.

como uma alternativa para a

investimentos

na

solidificação da sustentabiliÉ necessário o aperfeiçoa-

dade nas organizações, pois

mento da indústria sucro-

ela busca inovar os proces-

energética como forma de

sos, produtos e gerências.

criar, produzir, valorar e comercializar

seus

produtos,

Além disso, contribui signifi-

assim como manejar os re-

cativamente para a eficiência

síduos e rejeitos sólidos com

operacional e redução dos

vistas a garantir a permanên-

custos de produção, assim

cia no mercado. Esse concei-

como para a melhoria da ima-

to em questão é crucial para

gem da empresa perante

o bom desenvolvimento dos

seus stakeholders.
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