
Editorial: Luis Felipe Gazitúa [03]

Primeiras bobinas jumbo de máquina   
papeleira na Fábrica Cañete [02]

Plantações combatem a mudança   
climática [07]

Depois da crise: Reflorestando o Chile 
[08-09]

PUBLICAÇÃO DA CMPC

REFLORESTAR 



Nosso compromisso com o reflorestamento
LUIS FELIPE GAZITÚA,  PRESIDENTE DA CMPC

PRIMEIRAS BOBINAS JUMBO DE MÁQUINA PAPELEIRA N° 1 NA FÁBRICA CAÑETE

MAIS DE 14 MIL VIZINHOS DE LAJA DESFRUTARAM DO CLUBE DE CAMPO DA CMPC

ASABER

E stamos deixando para trás uma 
das temporadas de incêndios ru-
rais mais duras na história do Chile 
e, com certeza, de nossa empresa. 
Apesar de nos prepararmos inten-

sificando as medidas de prevenção e nossa 
capacidade de combate, a catástrofe supe-
rou todas as previsões.

Como pouquíssimas vezes ocorre, foi 
gerada uma condição bastante propícia 
para o desenvolvimento e propagação 
dos incêndios rurais e que os especialistas 
denominam de fator 30-30-30, fazendo 
referência a temperaturas acima dos 30 
graus, velocidade do vento superior aos 30 
quilômetros por hora e uma umidade infe-
rior a 30%.

Colaboramos intensamente no controle 
e extinção dos incêndios, tanto em nossos 
prédios como de terceiros. Lamentavel-
mente, o fogo consumiu povoados inteiros, 
além de arrasar com milhares de hectares 
de plantações, arbustos, campos agrícolas 
e floresta nativa, prejudicando com especial 
intensidade a pequenos proprietários e co-
locando em risco a principal fonte de empre-

go de muitos chilenos.
 Devemos tirar lições do ocorrido e parti-

cipar ativamente nos processos de recons-
trução e reflorestamento das zonas afeta-
das. O desafio é enorme, porém toda crise 
traz também uma oportunidade.

Hoje, é importante reavaliar o melhor da 
política florestal que permitiu ao Chile con-
verter-se em um ator líder em escala mun-
dial, ao mesmo tempo que se posicionou 
como um dos poucos países onde a super-
fície de floresta nativa aumenta, graças à 
eficiência e benefícios de contar com uma 
indústria madeireira que se nutre de plan-
tações devidamente certificadas e regula-
mentadas.

Esta reavaliação deve ser complementa-
da com a incorporação de todos os avanços 
científicos e tecnológicos que nos permitam 
desenvolver uma silvicultura do século XXI, 
gerando opções de desenvolvimento para 
todos que orientem também os instrumen-
tos públicos em matéria de apoio a peque-
nos e médios produtores, comunidades vi-
zinhas e todos aqueles esforços em favor da 
conservação do solo e das espécies nativas.

Na CMPC, assumimos a necessidade de 
encarar este desafio de forma imediata e 
perante a opinião pública, através de uma 
série de ações que englobam a prevenção 
de incêndios, o relacionamento com nos-
sos vizinhos e o reflorestamento, tanto de 
plantações produtivas como nativas, partin-
do sempre do princípio de que nunca plan-
taremos espécies introduzidas em terrenos 
onde as espécies nativas foram arrasadas 
pelo fogo.

Estes esforços vão mais além de nossos 
prejuízos, como já demonstramos em janei-
ro ao responder prontamente às necessida-
des dos vizinhos de Constitución, primeiro 
com doações de produtos, apoio em terreno 
e, em seguida, com madeira para a recons-
trução de casas. Nos comprometemos com 
500 mil plantas nativas para o processo de 
reflorestamento e estamos capacitando as 
comunidades no controle e alerta precoce 
de incêndios florestais, entre outras ações.

Para assumir estes desafios, devemos co-
locar nosso conhecimento e capacidade hu-
mana ao serviço de todos. Convido a todos a 
fazer sua, esta causa.

Brigada Florestal da CMPC em 1981
Esta imagem corresponde à Brigada Terrestre da CMPC combatendo um incêndio na Fazenda Tapihue, zona de Cabrero em 1981, e foi 
tirada pelo professor Guillermo Julio Alvear, engenheiro florestal, professor da Faculdade de Ciências Florestais da Universidade do Chile 
e especialista no combate de incêndios.

Na quarta-feira 25 de janeiro, a Fábrica Cañete, Greenfield de Protisa Peru, deu um passo im-
portante ao colocar em funcionamento sua Máquina Papeleira N° 1 de largura dupla e produzir as 
primeiras 8 bobinas jumbos de papel tissue, dois meses antes da data prometida.

O início da operação da MP1, que se realizou de acordo com os protocolos, constitui um impor-
tante marco deste projeto ao cumprir dentro do prazo e orçamento (cerca de US $80 MM), além 
de contar com todos as licenças, ter se desenvolvido em um excelente clima com a comunidade 
e livre de acidentes desde o início da operação da fábrica cuja capacidade de produção é de 54 mil 
toneladas por ano.

Esta unidade conta com os últimos avanços tecnológicos em eficiência energética e de fibras, e 
cumpre com os mais altos padrões de qualidade e normas ambientais e sociais em geral.

Com mais de 14 mil visitas, foi finalizada a es-
tação de verão no Clube de Campo da CMPC em 
Laja, região do Biobío, após reabrir suas portas à 
comunidade durante janeiro e fevereiro.

Neste espaço, que conta com 45 hectares de 
áreas verdes, vegetação nativa e uma paisagem 
incomparável, foi realizado o “Acampamento de 
Verão”, atividade aberta à comunidade e que in-
cluiu divertidas jornadas esportivas e de lazer.

Durante os dias de semana, foram progra-
madas aulas de tênis e natação, momento em 
que as crianças foram acompanhadas por seus 
pais, que agradeceram a oportunidade que seus 

filhos tiveram de participar ativamente no pro-
grama e em um lugar que eles consideraram 
privilegiado por seu ambiente rodeado de áreas 
verdes.

Nos fins de semana, funcionou o parque de 
jogos, que ofereceu diversas alternativas de re-
creação, como jogos infláveis, aquáticos, tênis 
de mesa, pebolim e camas elásticas.

Todas estas atividades foram acompanhadas 
por diversos profissionais entre professores, 
monitores, salva-vidas, paramédicos e guardas 
de segurança, o que permitiu que todas as jor-
nadas se desenvolvessem de forma ideal. 
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A 
temporada 2016-2017 
de incêndios no Chi-
le deixou cerca de 
600.000 hectares 
queimados, 11 pessoas 

falecidas, mais de 1.500 casas des-
truidas, e as pessoas de St. Olga, uma 
cidade em Constituição na região de 
Maule, cerca de 400 km ao sul de 
Santiago, em completa destruição.

Houve enormes perdas econômi-
cas para o setor florestal e agrícola, 
bem como graves danos aos ecossis-
temas e aos serviços que prestam às 
comunidades.

Frente ao pesar de todos os chile-
nos, somente entre 18 de janeiro e 5 
de fevereiro foram queimados 467 mil 
hectares, sendo o total da área quei-
mada até dez vezes maior do que a 
média histórica desde 1977, superan-
do em quase cinco vezes o recorde 
de 126 mil alcançado na temporada 
2014-2015. Em suma, foi a grande ca-
tástrofe nos últimos 40 anos em ma-
téria de incêndios rurais. Se uniram as 
piores condições, como temperaturas 
superiores a 30 graus Celsius, umi-
dade inferior a 30% e ventos velozes 

de mais de 30 quilómetros por hora 
(Fenômeno 30-30-30 ou triângulo 
climático crítico) e as plantações não 
estiveram isentas dos danos; 19 mil 
hectares afetados estavam nos terre-
nos da CMPC, enquanto outra floresta 
perdeu mais de 80 mil. No entanto, 
graças à rápida capacidade de respos-
ta  a tragédia não foi ainda maior.

De acordo com Eduardo Hernández, 
gerente geral da Florestal Mininco, “a 
capacidade de resposta da brigada da 
CMPC é de 2 a 5 minutos, e ainda que 
puderam efetivamente  controlar os 
incêndios graças a um bom trabalho 
em equipe e coordenação com as to-
rres de vigilância, raramente tivemos 
de atuar em diferentes regiões do 
país. No início de fevereiro tínhamos 
350 brigadistas trabalhando 24/7 
horas; 7 aeronaves AT com 3.000 
litros de capacidade cada um; 8 heli-
cópteros para transportar 900 litros 
de água cada um e duas mil pessoas 
trabalhando em campo.

Tem sido o maior desafio que en-
frentamos como companhia por-
que podemos controlar os incendios 
diários, mas quando falamos de 22 

km de incêndio em Collipulli é mais 
difícil a coordenação. Realmente es-
tou orgulhoso do compromisso que 
as equipes mostraram, 50% das te-
rras combatidas em incêndio não 
eram da CMPC, mas contribuir trans-
formou-se no dever de cada dia para 
os brigadistas da companhia, que 
estiveram cerca de 15 dias atentos à 
qualquer conjuntura.

“Diante de um incêndio detectado, 
envia-se no máximo 2 helicópteros, 
2 aviões de coordenação e 2 aviões 
cisternas. Mas nestas circunstâncias 
e frente a essas dificuldades, supe-
ramos toda a nossa capacidade de 
coordenação possível e duplicamos 
os esforços, pois sem o compromisso 
de todos os que trabalham nesta em-
presa o sucesso das nossas medidas 
não teria sido possível. De qualquer 
forma e apesar de termos saído bem 
do ocorrido, o melhor combate contra 
os incêndios é a prevenção “, acres-
centou Hernandez

Em breve começaremos o trabalho 
de reconstrução e reflorestamento 
em nossos terrenos e outros alta-
mente afetados como Santa Olga.

ASSIM OS ENFRENTAMOS
INCÊNDIOS 
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INFLAMABILIDADE DO EUCALIPTO
VERSUS ESPÉCIES NATIVAS

INCÊNDIO N° 454
EL CARACOL (22.02.2017)

Município: Cauquenes
Região:    Maule
Superfície Total do Incêndio: 701 ha. 
Superfície Plantação Formin: 321.9 ha.
Comprimento: 6.3 km
Largura: 1.2 km

INCÊNDIO N° 298
San Francisco VIII 
(21.01.2017)
conhecido como Empedrado

Municípios: Empedrado
 Constitución (Santa Olga)
 Chanco
 Cauquenes
 San Javier
Região: Maule
Superfície Total do Incêndio: 168.403 ha. 
Superfície Plantação Formin: 12.710 ha. 
Comprimento: 71.3 km
Largura: 37 km

RECURSOS UTILIZADOS QUANTIDADE
Brigadas 15
Helicópteros 1
Aviões-cisterna 2
Aviões de coordenação -
Caminhões-tanque 7
Maquinarias 15
TOTAL 40
N0 PESSOAS 246

RECURSOS UTILIZADOS QUANTIDADE
Brigadas 8
Helicópteros 3
Aviões-cisterna 3
Aviões de coordenação 1
Caminhões-tanque 2
Maquinarias 4
TOTAL 21
N0 PESSOAS 115

Desmistificando o pinheiro e o eucalipto 
Em meio a tragédia começou a circular uma série de teorias e mitos sobre as cau-

sas do fogo. Algumas delas apontaram às plantações florestais como as principais 
responsáveis da rápida propagação dos sinistros.

Mas, podem ser algumas espécies mais combustíveis que outras? Jean Pierre 
Lasserre, gerente de Tecnología Silvícola na CMPC Chile, explica que frente a uma 
catástrofe qualquer espécie, seja nativa ou introduzida, pode servir como combus-
tível ou dar continuidade ao combustível, mas isso não significa que sejam espécies 
que “pegam fogo sozinhas”. De fato, pinheiros e eucaliptos, mostraram ser menos 
inflamáveis que outras espécies nativas como o litre, o maqui e o lingue (espécies 
chilenas), segundo um estudo do professor Eduardo Peña da Universidad de Con-
cepción. A acusação a pinheiros e eucaliptos se haveria dado porque, de acordo a 
alguns estudos, as espécies exóticas invasoras seriam mais inflamáveis, porém 
não necessariamente o são as espécies exóticas não invasoras como as monocul-
turas. “Os incêndios geralmente se originam em matagais ou pequenos arbustos, 
mas não se trata de que iniciam em certas espécies ou não. Produzem-se por cer-
tas condições climáticas, temperaturas e ciclos hidrológicos e, claro que um bosque 
ou uma plantação muito densa ajudam como combustível. Porém o poder calóri-
co de pinheiros e eucaliptos não se diferencia muito do de espécies autóctones”, 
acrescenta Lasserre.

Segundo indica, as medidas contra os incêndios rurais não estariam em plantar 
um determinado tipo de árvore, mas em “eliminar a continuidade” do bosque ou 
plantação (que alimentaria o fogo), deixando uma zona limpa ou plantando árvores 
de idades distintas, para que quando o fogo chegue aos mais baixos, seja mais fácil 
controlá-lo.

De acordo com Guillermo Julio, doutor em Ciências Florestais e docente da Uni-
versidade do Chile, não existem espécies pirogênicas, já que todos os incêndios se 
geram por ações do homem, sejam intencionais ou por negligências. “Normalmen-
te mais de 90% dos incêndios se iniciam em pastagens e daí se propagam em di-
reção ao bosque ou pelos matagais e aos povoados”, indicou Julio.

Entre as regiões de O´Higgins e da Araucanía, zona centro-sul do Chile, em gran-
de parte dos solos em que cresceram os antigos bosques nativos, sobre os quais 
evoluíram as espécies distintas, já não existem produto de práticas agrícolas abu-
sivas do passado ligadas ao trigo, e portanto essas mesmas espécies não tinham o 
substrato para crescer. Desde os anos setenta, pinheiros e eucaliptos demostraram 
ser espécies de alta resistência, de rápido crescimento, com capacidade de adap-
tação a solos deteriorados e com potencial para contribuir em sua recuperação.

EDUARDO PEÑA, UNIVERSIDADE DE CONCEPCÍON
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INCÊNDIO N° 344
MARDOÑAL (26.01.2017)

Municípios: Hualqui
 San Rosendo
Região:  Biobío
Superfície Total do Incêndio: 2.768ha. 
Superfície Plantação Formin: 1.668 ha. 
Comprimento: 9 km Largura: 4.5 km

RECURSOS UTILIZADOS QUANTIDADE
Brigadas 16
Helicópteros 1
Aviões-cisterna 1
Aviões de coordenação 1
Caminhões-tanque 6
Maquinarias 18
TOTAL 43
N0 PESSOAS 238

INCÊNDIO N° 297
Pan de Azúcar Grande
(21.01.2017)

Município: Collipulli
Região: Araucanía
Superfície Total do Incêndio: 2.908 ha.
Superfície Plantação Formin: 1.078 ha.
Comprimento: 22.6 km
Largura: 1.2 km

Recursos Utilizados Quantidade
Brigadas 25
Helicópteros 4
Aviões-cisterna 5
Aviões de coordenação 2
Caminhões-tanque 8
Maquinarias 7
TOTAL 51
N0 Pessoas 334
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CAPTAM 30% DO CO2 PRODUZIDO NO CHILE

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE:
1 Poder antisséptico contra virus, bactérias 
e fungos.
2 Estimula o sistema imunológico.
3 Descongestiona vias respiratórias.
4 É usado para fadiga e dores de cabeça.

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE:
1 Protege de diversas infecções por suas 
propriedades antivirais e antibacterianas.
2 É usado para doenças respiratórias 
(bronquite, gripe, faringite, sinusite e asma).
3 Propriedades anti-inflamatórias e 
cicatrizantes.
4 Alivia a tosse.
5 Elimina parasitas intestinais

A idade da árvore determina o consumo de água. As raízes que consomem água são 
as raízes superficiais, as raízes profundas dão estabilidade à árvore.

SUAS 
RAÍZES

EVITAM A
EROSÃO

Há espécies nativas como o LITRE que poderiam ser mais combustíveis que pinheiros e eucaliptos 
(“Ecologia e Gestão do Fogo no Chile”, Eduardo Peña, Universidad de Concepción)

PINHEIRO EUCALIPTO

AS PLANTAÇÕES  COMBATEM A MUDANÇA CLIMÁTICA

ALTO EM
FIBRA

ALTO EM 
FIBRA

Espécie
introduzida

não invasora

Espécie
introduzida

não invasora

Produzem
celulose, madeira e

subprodutos que
servem para papel,
casas sustentáveis,

móveis e outros.

Não são pirogênicos
(sua natureza não

explicaria os incêndios),
podem ser combustíveis

como qualquer outra 
árvore, mas geralmente 

os incêndios começam em 
matagais ou pastagens.

ESTABILIZADORES
DE SOLOS: 

especiais para 
recuperação de 

solos após queimas 
agrícolas.

Adaptáveis a
condições

extremas: solos
desmineralizados,

clima extremo.

CRESCEM ENTRE 15 A 20 ANOS

Quais foram os principais objetivos 
no combate aos incêndios nesta tem-
porada?

Forestal Mininco vem utilizando ae-
ronaves de apoio para combater os 
incêndios há mais de 25 anos e forma 
parte importante da estratégia imple-
mentada, não imaginamos o nosso 
programa de proteção sem elas. Os 
objetivos principais através da utili-
zação das aeronaves (helicópteros e 
aviões) são, para o caso dos helicóp-
teros - trasladar e colocar em menor 
tempo possível  e apoiar ao pessoal de 
terra esfriando a região  onde se edifi-
ca  a linha de controle. Por outra parte, 
os aviões cisterna tem como objetivo 
efetuar as descargas de água e/ou 

produtos químicos na frente do incên-
dio para evitar que se propague.   

Como avaliar o desempenho das 
aeronaves no trabalho realizado?

As aeronaves, quando são utilizadas 
dentro de um desenho e planejamen-
to técnico, representam um apoio rele-
vante e complementar para os nossos 
brigadistas florestais. Uma boa locali-
zação, coordenação logística e clareza 
nas instruções para os meios aéreos 
terá como consequência um bom des-
empenho, atingindo assim o estândar 
estabelecido no desenho técnico.   

Quais são os principais aprendiza-
dos obtidos neste processo?

Entre as oportunidades de melho-
rias e principais aprendizados obtidos 

no processo, podemos mencionar o  
reforço sistêmico e em algumas áreas, 
localizado na prevenção de incêndios, 
e que sem  dúvida e diante do aconte-
cido, deve ser o nosso foco na atenção, 
tanto para evitar que os incêndios 
aconteçam (risco) quanto como mini-
mizar o daño.

Outro aprendizado foi analisar a in-
clusão de equipes que permitam o 
combate noturno e de baixa visibilida-
de nas aeronaves e tripulações.

Analisar de forma profunda (des-
enho técnico) a utilização das ae-
ronaves de porte médio de lança-
mento de água (5- 10 mil litros), com 
base na experiencia capturada nesta 
temporada

Helicóptero Bell 212 e 412

O 212 é um helicóptero de transporte 
de tamanho médio, bimotor e com ro-
tor principal de duas pás, derivado do 
Bell 204/205, para ser empregado em 
atividades civis e militares. A maior dife-
rença com o 412, é que este tem quatro 
pás no rotor principal.

ORIGEM
CANADENSE

Caraterísticas
Comprimento: 17,43 m
Diâmetro rotor principal: 
14,6 m Altura: 3,83 m
Peso: 5.080 kg
Autonomia de voo: 3,8h 
Velocidade: 186 km/h
Hélices: rotor principal e rotor de cauda 
ambos de pá dupla

Capacidade
1.200 litros de água
Pode transportar 14 passageiros e 2 
tripulantes.

Helicóptero Kamov K-32

O Ka-32A1 é uma variante contra 
in-cêndios do Kamov Ka-27, desen-
volvido no início dos anos 70 para luta 
antissubmarina. Seu primeiro voo foi 
em 12 de janeiro 1994.

ORIGEM
RUSSO

Caraterísticas
Comprimento: 11,3 m
Diâmetro rotor principal: 
15,8 m Altura: 5,5 m
Peso: 6.500 kg
Autonomia de voo: 4h 30min Regime 
coaxial, que implica vantagens inegá-
veis, entre elas, alta manobrabilidade, 
fácil manejo e pequenas dimensões.

Capacidade
5.000 litros de agua
Capacidad de transporte de personal 
correspondiente a 9 brigadistas.

Avião Air Tractor AT-802

Aeronave multiuso, o Air Tractor é 
um avião fumigador agrícola que foi 
adaptado para a luta contra incêndios 
florestais e é utilizado no ataque ini-
cial. Realizou seu primeiro voo em ou-
tubro de 1990.

ORIGEM
ESTADOUNIDENSE

Caraterísticas Peso: 7.257 kg
Autonomia de voo: 3,7h 
Velocidade de traslado: 320 km/h. 
Equipado com sistema computado-
rizado de luta contra incêndios que 
permite controlar e dosar a descarga.
Os aviões-cisterna operam em pistas 
duras e requerem tanques, bombas e 
mangueiras para abastecer a aerona-
ve, porém também possui flutuado-
res Fire Boss que permitem pousar na 
água com sistema de recarga rápida. 
O AT se caracteriza por sua flexibilida-
de, apta para a geografia do país sen-
do muito efetivo em sua operação.

Capacidade
3.000 litros de agua o retardante en 
1,7 segundos

ALEJANDRO CASAGRANDE, GERENTE DE PATRIMONIO E PROTEÇÃO DE FORESTAL MININCO 

INCÊNDIOS DEIXARAM GRANDES PERDAS MAS TAMBÉM GRANDES APRENDIZADOS. 

FONTE: COMUNICAÇÃO MUDANÇA CLIMÁTICA NO PAINEL INTERGOVERNAMENTAL DA ONU



s incêndios puderam ser con-
trolados, e finalmente apa-
gados, mas os estragos que  
deixaram terão, por vários 
meses, e talvez anos às au-
toridades, à comunidade, 
empresas florestais, trabal-
hadores e ONGs ocupados 
na reconstrução e refloresta-
mento. Foi em plena crise que 
a CMPC anunciou os primeiros 

de vários compromissos: ajudar na reconstrução de Santa 
Olga (ver quadro), a pequena localidade perto de Constitu-
ción, na Região do Maule, que foi totalmente arrasada pelo 
fogo, e reflorestar com vegetação nativa as zonas onde 
predominavam essas espécies. Serão cerca de 10 mil me-
tros cúbicos de madeira e umas 500 mil plantas nativas 
para semear propriedades vizinhas. Mas esses são só os 
passos iniciais. Conscientes de que há lições a tirar do oco-
rrido e tomar medidas substantivas em matéria de pre-
venção e combate do fogo, reflorestação e colaboração 
com as comunidades, a empresa desenvolverá uma série 
de medidas. A já ampla implementação para o combate do 
fogo (17 aeronaves, entre helicópteros e aviões,  aproxi-
madamente 950 brigadistas e 40 equipes mecânicos en-
tre escavadeiras, skidders, caminhões cisternas) também 
será reforçado, além de somar programas de capacitação 
e colaboração, incluindo o apoio a Bombeiros do Chile. Em 
matéria de prevenção e combate de incêndios rurais se re-
forçará a silvicultura preventiva, que incluem a seleção das 
espécies mais indicadas para cada zona; estudo acabado 
do desenho, orientação e densidade das árvores; limpeza 
e diminuição de possíveis combustíveis. No caso do reflo-

restamento, a CMPC visa aumentar seus 10 mil hectares 
de Áreas de Alto Valor de conservação de vegetação na-
tiva, além de comprometer que, em circunstância algu-
ma, se plantarão espécies introduzidas nas zonas onde 
o fogo arrasou as autóctones. Uma situação simbólica 
é a do Ruil - espécie chilena em risco de extinção que se 
viu fortemente afetada no verão - e que a CMPC tentará 
recuperar duplicando os hectares desta árvore em suas 
propriedades. Como a crise desencadeada em meados de 
janeiro também teve um forte impacto nas comunidades, 
a CMPC fará uma série de iniciativas que ajudem a superar 
o momento e também a estar melhor preparados no futu-
ro. Será fomentada a formação de viveiros comunitários 
para produção e resgate de árvores nativas em zonas 
afetadas pelos incêndios, se intensificará a capacitação e 
implementação de cursos técnicos gratuitos para comu-
nidades vizinhas em temas como contenção de sedimen-
tos, gestão de solos pós incêndios, reflorestação e outros. 
Assim, serão formados monitores em comunidades para 
prevenção e combate de incêndios.

Outros impactos 
Os incêndios não só afetaram as casas e a vegetação, 

como também ao mercado de trabalho, a economia e aos 
serviços ecossistêmicos que os bosques e plantações 
prestam à qualidade de vida das pessoas. As plantações 
contribuem com celulose, papel e madeira,  entre outros. 
Com a queima de 19.000 ha os terrenos da CMPC terão 
que esperar ao menos de dois a três anos para retomar a 
produção normal das entradas, sobretudo no que diz res-
peito a madeira. Também pode-se ver afetadas a água e 
as bacias hidrográficas que contribuem com este recurso 
aos seres humanos. “Toda superfície queimada necessi-

O
REFLORESTANDO O CHILE

CAPA

Como surgiu esta iniciativa de colaborar com as pessoas
danificadas pelos incêndios?
Na Forestal Mininco o trabalho com nossos vizinhos é permanente 
e se realiza de maneira sistêmica através de nosso Plano Social para 
cuidarmos dos impactos, participar do desenvolvimento local e  re-
solução de conflitos de maneira antecipada. É, precisamente, nesse 
contexto onde os trabalhos preventivos em matéria de incêndios flo-
restais cobram uma dimensão real e permitiu, em alguns casos,pro-
teger e salvar povoados inteiros, como é o caso de Vila La Esperanza 
na comunidade de Collipulli. Apesar disso, e resultado dos incêndios 
catastróficos deste verão, também lamentamos a destruição de ca-
sas de vizinhos diretos da Forestal Mininco que perderam tudo.

Em que consiste o suporte que a CMPC dará para a reconstrução de 
Santa Olga?
O mega incêndio de Empedrado-Constitución nos manteve tra-
balhando incessantemente durante a emergência no lado oeste 
com cerca de 200 brigadistas, equipes aéreas e terrestres, briga-
das cisternas e mecanizadas por cerca de duas semanas. Esses 
esforços permitiram conter o fogo e proteger uma série de casas 
e localidades como Pellines e Las Cañas. Apesar disso, houveram 
outras como Santa Olga que foram arrasadas pelo fogo. Nesse 
contexto, decidimos nos comprometer com a madeira necessária 
para a reconstrução de Santa Olga, que estimamos em um volume 
de cerca de 10.000 metros cúbicos de madeira, avaliados em US$ 
4 milhões.

Como acontecerá esse suporte?
Os responsáveis da reconstrução em Santa Olga estão trabalhan-
do com os danos e identificando os requerimentos e tipos de casas. 
É nesse ponto onde entra CMPC que, em conjunto com o Centro de 
Inovação em Madeira da PUC, depositando toda nossa experiência e, 
consequentemente, concretizando o suporte. Por enquanto, há cerca 
de 500 casas que serão construídas pela Fundação Desafio Levante-
mos Chile com a madeira doada pela CMPC.

ta retomar seu funcionamento. A prioridade é atacar a 
erosão e a perda do solo. Esse é o recurso que 
mais se viu afetado e que é vital para conti-
nuar com a vida sustentável no país. Logo, 
temos que nos preocupar com a água que 
pode ter sido contaminada por sedimen-
tos e por último, priorizar as áreas mais 
frágeis desde o ponto de vista social, cal-
culando como esta catástrofe afeta inte-
rrupção de serviços ecossistêmicos bási-
cos para as pessoas” comenta Jean Pierre 
Lasserre, gerente de Tecnologia Silvícola da 
Forestal Mininco. Umas das medidas de cur-
to prazo consideradas pela CMPC será preparar 
tarefas, remediar solos e aumentar a superfície de plan-
tações para este inverno, para dispor de plantas jovens 
nos próximos seis anos e recuperar a perda de plantações 
que o incêndio deixou, com a finalidade de continuar com 
a sustentabilidade no processo de produção. “O desafio é 
repor o dano de maneira rápida. O incêndio afeta a cadeia 
de produção sustentável que temos gerenciado na CMPC, 
baseado em um mosaico de idades. Corta-se as árvores 
mais adultas para produzir celulose e papel, mas preci-
samos calcular ter o número suficiente de árvores para 
satisfazer as necessidades no futuro sem comprometer 
a capacidade do ambiente. Sem dúvidas, uma catástrofe 
desta proporção afeta a disponibilidade de árvores para os 
próximos 15 anos e não podemos esquecer que são essas 
árvores que fornecem os serviços às pessoas. Entretanto, 
a vantagem das plantações de pinheiros e eucaliptos que 
mostraram sobrepor-se rapidamente aos solos degrada-
dos e contribuir consideravelmente para deter a erosão”, 
conclui Lasserre.

DEPOIS DA CRISE:
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Augusto Robert Schwerter
GERENTE DE ASSUNTOS PÚBLICOS E SUSTENTABILIDADE DA CMPC

Os incêndios atingiram -além de bosques produtivos- uma grande quan-
tidade de floresta nativa, zonas de proteção e AAVC (Áreas de Alto Valor de 
Conservação), entre elas, os Ruiles de Empedrado na Região do Maule, único 
lugar no mundo onde se encontra esta espécie endêmica do Chile e em peri-
go de extinção.

O compromisso da CMPC é duplicar a superfície de Ruil em propriedades 
da empres e desta maneira contribuir para a recuperação de floresta nativa 
de valor incalculável.

AO RESGATE DO RUIL

DESCRIÇÃO:
Árvore endêmica com uma
distribuição muito restrita e

fragmentada na Cordilheira da
Costa, entre Talca e Cauquenes, Região

do Maule, alcança uma altura de 30
 metros e um metro de diâmetro. Habita

 em lugares úmidos ricos em matéria
orgânica, geralmente formando

bosques puros.

“O trabalho da Forestal Mininco com os vizinhos é
permanente e sistemático”



esde 23 de novembro a 14 de dezembro de 2016 foi aplicada a pesquisa de clima GPTW, cujo objetivo é obter 
informação quantitativa a respeito das percepções dos colaboradores sobre a empresa e suas condições de 
trabalho. Assim, é medido o nível de satisfação e compromisso com a CMPC e com sua área em particular. A 
pesquisa é composta por 58 questões e cada uma tem uma resposta considerando a área e outra considerando 
a filial. Esta é uma avaliação de liderança, de modo que o detalhamento por filial/área/chefia permite identificar 
o impacto que possuem os diferentes líderes em seus respectivos grupos de trabalho.
De forma consolidada, obtivemos 76%, dois pontos a mais que o ano anterior e 15 pontos a mais desde que foi 
iniciada a aplicação desta pesquisa. Este número é um indicador de que, segundo o padrão GPTW, a CMPC é 

uma boa empresa para trabalhar. Desde 2011, ano da primeira avaliação da nossa empresa, temos gerado planos de ação foca-
dos nos resultados e isso tem nos permitido aumentar o nível de satisfação de nossos colaboradores de modo a contribuir para a 
construção de um lugar melhor para trabalhar. 

MEU TEMPO LIVRE /  ATIVIDADES

D
GREAT PLACE TO WORK:

QUANDO TODOS CONTRIBUEM O
SOL BRILHA MAIS FORTE
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E
m situações de catástrofe 
é importante responder 
às necessidades mais bá-
sicas das vítimas, por isso 
a CMPC, através de suas 

diversas
filiais, se fez presente para levar 

ajuda a algumas comunidades que 
foram atingidas pelos incêndios.

Mais de 9 toneladas de produtos 
tissue e 500 mil unidades de pro-
dutos sanitários foram entregues 
à famílias danificadas em Hualqui, 
Talcamávida, Santa Cruz e Valpa-
raíso. Esta doação soma-se a rea-

lizada para a Segunda Companhia 
de Bombeiros de Hualqui, que con-
sistiu em pneus, kits de limpeza, 
materiais de construção e objetos 
pessoais para suas famílias e às 2 
toneladas de produtos tissue e 100 
mil unidades de produtos sanitários 
entregues aos bombeiros de Tala-
gante e Ponte Alto.

Esta iniciativa somou-se a outras 
que, desde o incêndio que afetou 
Valparaíso em janeiro deste ano, 
a CMPC se prontificou para ajudar 
quem mais necessitava. Desta ma-
neira, através do Município de San-

tiago, foram doados mais de duas 
toneladas de produtos para os habi-
tantes de Santa Cruz.

A Forestal Mininco atendeu ao 
chamado do prefeito de Constitu-
ción para auxiliar os animais do-
mésticos afetados pelos incêndios. 
Assim, foram doados 320 chapas 
de madeira para a construção de 
canis para cães e outros animais 
que estão alojados no estádio de 
Constitución. Material proveniente 
da serraria das Cañas da CMPC Ma-
deiras, lozalizado no setor de mes-
mo nome em Constitución.

DIFERENTES FILIAIS DA CMPC COLABORARAM
COM OS ATINGIDOS PELOS INCÊNDIOS



José Baptista, coordenador de silvicultura da Celu-
le Riograndense, Brasil, desde sua infância se viu 
atraído pelo céu e as estrelas, mas só em 2010 co-
meçou a dedicar tempo e pôde adquirir o equipa-
mento necessário para praticar sua paixão.
Desde quando você se dedica a fotografar as es-
trelas?
Sempre gostei muito de astrologia. Em 2010 
quando soube que poderíamos ver 
passar um grande cometa, 
tive certeza que  
não podia perder a oportu-
nidade de fotografá-lo.
Em que consiste especifi-
camente esta disciplina?
A “Astrofotografia” consis-
te em fotografar objetos
do espaço utilizando di-
ferentes métodos e equipmentos especiais. Em 
2012 fui reconhecido por meu “trabalho” ao foto-
grafar o cometa Lovejoy que foi destacado como 
“Melhor astrofotografia do Brasil”.
Em que se inspira para praticar este hobby?
Para tirar fotografias, em geral vou ao campo, já que 
as luzes da cidade deixam o céu claro e dificultam a 
visualização. Cada vez que vou, fico a noite inteira 
disparando com minha câmara, tiro cerca de 300 
fotos em uma só noite. “
Onde publica seu trabalho?
Para publicar meu trabalho desenvolvi o site http:// 
www.josebap.com/ ali posto minhas melhores fo-
tos e as técnicas utilizadas para obter essas mara-
vilhosas imagens.

MEU TEMPO LIVRE

FÉRIAS PROVEITOSAS EM FORSAC PERU

IPUSA PREMIOU OS GANHADORES
DO DESAFIO “100% PRESENTE”

ESCOLA DE VERÃO CMPC CELULOSE APOSTA NO ESPORTE

FORSAC CHILE CELEBRA O VERÃO

ASSIM SE VIVEM OS CARNAVAIS EM TISSUE COLÔMBIA

Mais de 130 crianças participaram do passeio ao parque de diversões “Granja Villa” 
organizado pela Forsac Peru. A atividade aconteceu em fevereiro e recebeu crianças de 
3 a 16 anos, todos filhos de nossos colaboradores, que se divertiram nos jogos mecâni-
cos disponíveis no local, além das emocionantes piscinas com ondas.

No marco do desafio “100% presente” que a IPUSA desenvolve 
há mais de 5 anos, e que promove a assistência dos estudantes ao 
colégio, foi realizada uma celebração para premiar os 26 estudantes 
que completaram o ano acadêmico 2016 sem ausências.

Este programa apoia a educação com conhecimento às crianças, 
filhos de nossos colaboradores, que não faltaram as aulas o ano 
todo. O principal objetivo é fortalecer nos mais novos valores tão 
importantes como o compromisso, a responsabilidade e a disciplina.

Para celebrar, aqueles que conseguiram esta importante con-
quista, começaram o verão com uma divertida atividade na qual 
receberam prêmios, brincaram de piratas e participaram de sorteios 
divertidos.

Com a finalidade de promover uma temporada de verão divertida 
e centrada no esporte e boa convivência, CMPC Celulose realizou 
sua décima sexta Escola de Verão, atividade dirigida aos filhos de 
funcionários da Forestal Mininco e CMPC Madeiras.

A versão 2017 beneficiou 83 crianças entre 6 e 14 anos de idade 
que realizaram além de um acampamento, uma apresentação para 
os pais mostrando o que aprenderam nesta temporada, principal-
mente em natação.

A atividade recreativa-esportiva de três semanas foi realizada no 
Balneário Las Mellizas, em Los Ángeles, região do Biobío, organizado 
por uma equipe de dez profissionais, entre professores de educação 
física, pedagogas e uma enfermeira.

Na CMPC Pulp, as atividades de verão para filhos de funcionários 
foram realizadas em dois workshops em Nacimiento e Los Ángeles 
beneficiando mais de 40 pequenos.

De fevereiro até os primeiros dias de março, Forsac realizou atividades no clube 
esportivo “Locos por el futbol” convidando os filhos de nossos colaboradores entre 5 e 
15 anos a participar desta ação.

Com 25 crianças participando, as tardes de diversão e aprendizagem, foram um 
sucesso. A iniciativa que permite fornecer ferramentas às crianças através de aulas 
lúdicas em um ambiente seguro, contempla classes de dança e natação, com ênfase 
nesta última atividade que foi reconhecida pelos pais como uma grande ajuda.

O começo do ano na Colômbia é cheio de feiras e festas tradicionais. Por isso, os 
colaboradores da filial participam ativamente dos carnavais que aconteceram em Cali 
e Bogotá, onde estão localizadas nossas fábricas.

As mais importantes festividades são a Feira de Manizales reconhecida por sua 
temporada de touradas, seus eventos, shows, exposições e pelo Reinado Internacio-
nal do Café.

Outro evento relevante e bem atrativo é o carnaval de Negros y Blancos reconhe-
cido pela sua beleza e espetáculo que acontence na cidade de Pasto de onde são 
provenientes muitos de nossos colaboradores. O Carnaval de Barranquilla, por sua 
vez, foi catalogado como Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade 
e muitos dos colaboradores da CMPC Tissue Colômbia programam suas férias para 
aproveitar as diversas atividades que são oferecidas.
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A MINHA EMPRESA

“A astrofotografia é 
minha paixão”

JOSÉ BAPTISTA“LPP CAMP” NA ARGENTINA

Mais de 200 crianças, entre 7 e 18 anos participaram do acampamento de verão realizado durante o mês de janeiro pela 
filial de CMPC Tissue na Argentina.

Familiares de nossos colaboradores aproveitaram 5 dias de atividades esportivas, recreativas, artísticas e de piscinas, com 
guias motivados e preparados que dentro do programa realizaram dinâmicas divertidas como o tabuleiro gigante, jogo da 
memória aquático e caça ao tesouro noturno, que ajudaram a fazer desta experiência uma semana inesquecível.

FÉRIAS NAS FILIAIS
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL NA CMPC

Com o objetivo de tornar mais eficientes nossos processos, 
diminuir perdas e aumentar o valor agregado de nossos produ-
tos, diferentes filiais da CMPC se encontram em diversas etapas 
do processo de implementação do Programa “Excelência Ope-
racional”.

Neste contexto, FORSAC Peru atualmente está na etapa inicial da 
Fase de Módulos Fundamentais, que iniciou com o “Curso de Facilita-
dores” onde o pessoal administrativo de todas as áreas foi capacitado 
nas ferramentas de 5S (ferramentas básicas de melhora da qualida-
de de vida: classificação e descarte, organização, limpeza, higiene e 
visualização e disciplina e compromisso). Assim, podem participar 
como auditores ao longo do processo. Ao mesmo tempo, foi inicia-
do o passo ao 3º S (Limpeza) em todas as linhas de produção, com o 
pessoal devidamente capacitado.

  Finalmente, foram concluídas as duas primeiras Jornadas de 
elaboração do plano operacional onde cada área realizou uma 
apresentação de seus objetivos, realizações e aspectos para 
melhoria. Com isto, foi feita uma análise FOFA ou SWOT na qual 
foi exposta as prioridades para a empresa. Nos próximos meses, 
continuarão as Jornadas MPO e finalizaremos com a elaboração 
de nosso Master Plan Operacional.

Por sua vez, Chimolsa, começou este 2017 com o trabalho 
de implementação do projeto de excelência operacional, cujo 
lançamento oficial está programado para abril deste ano.

Com uma linha piloto, máquina Hartmann 1, que cumpre com 
uma série de requisitos e caraterísticas que a fazem altamente 
atrativa para a implementação do projeto; para logo ser expandi-
do ao restante da fábrica.

PROTISA PERU REALIZA CAMPANHA
DE SAÚDE COM COMUNIDADES VIZINHAS

FUNDAÇÃO CMPC COMEÇOU 2017
COM JORNADA DE INTEGRAÇÃO

EDIPAC ENTREGOU CERTIFICADOS
DE CAPACITAÇÃO ANUAL

DIA DO BRIGADISTA FLORESTAL

CMPC MELHORAMENTOS APOIA A EDUCAÇÃO

PRIMEIRO TREKKING FAMILIAR 2017

CMPC MADEIRAS NA LINHA DA INOVAÇÃO

CELULOSE RIOGRANDENSE ASSINA IMPORTANTE 
CONVÊNIO EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE

Fortalecendo vínculos com as comunidades vizinhas à Fábrica 
Cañete, a área de responsabilidade social da subsidiária de Tissue 
está desenvolvendo quatro campanhas de saúde com a finalidade 
de fornecer serviços a quatro populações vizinhas: Herbay Bajo, 
Clarita, Arena Alta, Arena Baja e Fundo Molle.

Em estreita coordenação com a Rede de Saúde Cañete-Yauyos 
e as autoridades de cada povoado; foram oferecidos serviços de 
medicina geral, pediatria, ginecologia, ecografia, teste de anemia e 
farmácia.

Através de cartazes e carros de som; foi realizada a divulgação 
destas campanhas visando atender a mais de 500 vizinhos e vi-
zinhas de todas as idades.

Em conformidades com nossos valores, identificando as neces-
sidades de nossos vizinhos, estas campanhas entregam um ser-
viço básico e necessário às comunidades, gerando espaços para 
informar e fortalecer nossa relação com os mesmos através do 
diálogo e do respeito.

Com mais de 50 pessoas, pertencentes às equipes educativas e da área 
cultural do Parque Jorge Alessandri e Museu Artequín de Los Ángeles, foi 
realizada atividade para interagir, compartilhar experiências e renovar seu 
compromisso com a educação e cultura de milhares de crianças pelo país.

A jornada, que foi marcada por uma troca simbólica de elementos re-
presentativos das diferentes equipes que compõem a Fundação CMPC, é 
um marco importante ao reunir os integrantes das regiões Metropolitana, 
Maule, Biobío e Araucanía, permitindo que se conheçam e sintam o ca-
rinho pelo meio ambiente e a motivação para melhorar a educação e as 
oportunidades das crianças.

Com mais de 3 mil horas de capacitação, Edipac finalizou 2016 reconhe-
cendo a cada um dos colaboradores que participaram destes programas 
de formação. Uma cerimônia foi realizada onde os respectivos certificados 
foram entregues. Estas capacitações cobriram as diferentes áreas da filial, e 
diferente de outros anos em que estas atividades foram realizadas por em-
presas externas, durante 2016 um novo projeto de capacitações internas foi 
adicionado, no qual os temas eram expostos pelos próprios colaboradores 
da Edipac. Sendo de muita ajuda e contribuição para todos os colaboradores, 
já que permitiu entender metodologias e esclarecer dúvidas a respeito dos 
diferentes processos e trabalhos desempenhados em cada uma das áreas.

Em 15 de fevereiro foi comemorado no Chile o Dia Nacional do Brigadista Flo-
restal que busca reconhecer o trabalho que realizam as pessoas que comba-
tem incêndios florestais, e homenagear aqueles que perderam a vida execu-
tando esta delicada atividade.
Os brigadistas da CMPC desfrutaram de um momento agradável com os co-
legas e chefes compartilhando um almoço ou jantar especial, momento no 
qual foi realizado um reconhecimento pelo trabalho na proteção dos recursos 
vegetais renováveis.

Com a finalidade de estimular a educação e desta maneira contribuir com a 
formação de um futuro melhor aos filhos de nossos colaboradores, a filial 
da CMPC Tissue no Brasil entregou um kit escolar para as crianças de 6 a 
14 anos. A atividade foi realizada simultaneamente em Caieiras, Mogi das 
Cruzes, Recife, Guaíba e Lapa.

O Clube Esportivo e Cultural Forestal Mininco realizou, no primeiro fim 
de semana de março, uma trilha, na qual participaram funcionários jun-
tamente com suas famílias.

A atividade foi iniciada às 9 da manhã, a partir do edifício corporativo de 
Los Ángeles em direção à trilha Mesetas Los Zorros, localizada no Parque 
Nacional Laguna del Laja, região do Biobío. Após 3 horas de caminhada 
e uma jornada de recreação familiar, o grupo regressou ao escritório Los 
Ángeles por volta das 15 horas.

Entre 16 e 17 de março, foi realizada a 5º Feira da Construção de Sodimac, 
nesta oportunidade focada na Inovação, onde CMPC Madeiras apresen-
tou seis produtos em desenvolvimento da linha de negócios e uma ma-
deira compensada da nova linha Selex para exteriores, o qual teve uma 
muito boa recepção e já se encontra disponível para a venda.

A Celulose Riograndense, em colaboração com o Banco de 
Alimentos de Rio Grande do Sul e a companhia de alimentos 
Sodexo Brasil, celebrou um contrato que permite a doação de 
excedentes de comida do refeitório da fábrica administrado 
pela Sodexo.

A comida será enviada diariamente à Associação de Benefi-
cência de San José, uma organização que é administrada PRO-
JARI (Projeto do Arte, Recreação e Informação). Esta iniciativa 
que reúne um conjunto de atividades de natureza socioeduca-
tiva, atividades artísticas, informativas, culturais, de formação 
profissional e de lazer, em forma de cursos e oficinas para 
crianças, adolescentes e adultos de Guaíba.

A diretora da PROJARI, irmã Nilva Dal Belo, agradeceu a ini-
ciativa: “Toda a comida que recebemos será muito bem uti-li-
zada e entregue àqueles que realmente a necessitam. Fica-
mos muito contentes“. Os produtos recebidos pela PROJARI 
alimentam diariamente entre 60 e 80 pessoas.
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