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PÁGINA 2: Informações cadastrais:

GESTÃO AMBIENTAL AURORA ALIMENTOS UM
COMPROMISSO DE TODOS

P2: Título do projeto ambiental participante:
P3: Categoria de inscrição:
(sem legenda)
Selecione:

Gestão Ambiental

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

A Aurora Alimentos não mede esforços para
potencializar as pessoas e acredita na força do
cooperativismo sustentável. O programa Gestão
Ambiental Aurora Alimentos: Um compromisso de
todos, é um trabalho desenvolvido com muito orgulho
pela cooperativa. Seu compromisso é o zelo pelo meio
ambiente. A cooperativa acredita no desenvolvimento
sustentável e com o objetivo de produzir sem agredir o
meio ambiente, mantém através da Gestão Ambiental
programas que minimizam os impactos ambientais e
trabalha junto aos empregados e a comunidade a
sensibilização quanto à preservação. A cada ano a
Aurora Alimentos reforça os compromissos através de
investimentos e da melhoria contínua dos
procedimentos operacionais, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social:

Cooperativa Central Aurora Alimentos

Nome fantasia:

Aurora Alimentos

Setor de atuação:

Alimentos

Data de fundação:(dd/mm/aaaa)

15/04/1969

Número de colaboradores:

26.360

P6: Informações de contato:
Endereço:

Rua João Martins, 219 - D

Bairro:

São Cristóvão

Cidade:

Chapecó

Estado:

SC

CEP:

89.803-901

Telefone com DDD:

(049) 3321 3130
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo:
Sabrina Basso
Cargo:

Auxiliar de Comunicação

E-mail:

sabrina-basso@auroraalimentos.com.br

Telefone com DDD:

(049) 3321 3274

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo:

Isabel Cristina Trierveiler Machado

Cargo:

Gerente de Comunicação Social

E-mail:

isabel@auroraalimentos.com.br

Telefone com DDD:

(049) 3321 3120

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a):

Mario Lanznaster

Cargo:

Presidente

E-mail:

lanznaster2@auroraalimentos.com.br

Telefone com DDD:

(049) 3321 3104

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012)

02/09/2001

P11: O projeto está em andamento?

Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

O respondente ignorou esta pergunta

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias
25.908
Remuneradas

452

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas
21.628
Famílias

14.804

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:
Não se aplica.
P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?
Não.
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)
Os problemas ambientais que afetam constantemente a sociedade se tornaram assunto de interesse público mundial e
os países têm buscado alternativas que minimizem as catástrofes e sensibilizem as pessoas quanto aos riscos que o
mundo virá a enfrentar. Este fato é decorrente do rápido crescimento econômico, associado à exploração inapropriada
dos recursos naturais (Braile e Cavalcanti, 1993).
As atividades humanas têm sido responsabilizadas pela poluição e pelo aquecimento global e o Homem está buscando
formas de reduzir seus impactos sobre o meio ambiente. A globalização, a educação e a consciência ambientais
aumentaram as exigências dos consumidores em relação ao meio ambiente. Atendendo e esta tendência, as indústrias
vêm adotando sistemas de controle e gerenciamento ambiental, reduzindo os impactos ambientais.
A Aurora, preocupada em produzir em harmonia com o meio ambiente não poupa esforços para implantar em suas
unidades programas ambientais, garantindo a sustentabilidade do empreendimento e do meio ambiente.
P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)
A sustentabilidade é um tema que nasceu junto à fundação da Aurora, através do Sr. Aury Luiz Bodanese (In
Memorian) – fundador da cooperativa. Quando o conceito de desenvolvimento sustentável ainda nem existia,
Bodanese destacava que os cooperados tivessem extremo cuidado com a utilização e preservação dos recursos
naturais.
Sendo assim, a sustentabilidade é um compromisso da cooperativa desde sua fundação, o zelo pelo meio ambiente se
faz a partir de ações realizadas em prol do desenvolvimento sustentável, que minimizam os impactos ambientais
visando a própria sobrevivência do planeta. Resíduo zero, com reaproveitamento de insumos, é uma pratica nas
unidades da empresa, a água utilizada é devolvida à natureza pronta para contribuir com a vida.
As ações ambientais da Aurora Alimentos são coordenadas pelo Departamento de Gestão Ambiental e garantidas na
prática, nas unidades por equipes de trabalho coordenadas pelo equipe central. O principal objetivo das ações é
produzir sem agredir o meio ambiente. Foi com base nisso que o Programa Gestão Ambiental Aurora Alimentos: Um
compromisso de Todos passou a existir. Seu papel é proteger o meio ambiente, buscando melhorias na redução dos
impactos ambientais, reforçando o comprometimento de produzir de forma ambientalmente correta e sustentável e
para isso, trabalha-se junto aos empregados, familiares e à comunidade a consciência da preservação.
Hoje a empresa possui em cada unidade uma equipe que trabalha a gestão ambiental e promove ações de
conscientização e ações de cuidado com o meio ambiente.
A A Cooperativa Central Aurora Alimentos identifica a sustentabilidade como um de seus valores, buscando equilíbrio
nas suas relações econômicas, sociais e ambientais. Assim como se desenvolveu economicamente, a aurora investiu
na melhoria do seu sistema de gestão ambiental, aumentando a prevenção da poluição e o atendimento às legislações.
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)
Através de reuniões e planos de ações são definidas as atuações da equipe de Gestão Ambiental, o principal objetivo
das reuniões é desenvolver internamente programas de cuidado com o meio ambiente, desde o uso dos recursos
naturais até o destino dos resíduos das fábricas. Todas as decisões são tomadas em equipe e trabalhadas em todas
as unidades da empresa, campanhas de conscientização e investimentos são discutidos e depois apresentados à
direção da empresa. Entre as ações executadas destacamos os projetos abaixo:
Água e Efluentes: a água é um recurso natural fundamental para a humanidade e para os processos produtivos. Por
isto, toda a água utilizada na empresa é tratada em Estações de Tratamento de Águas e de Efluentes e devolvida para
os corpos receptores dentro dos padrões exigidos pela legislação ambiental. O monitoramento destes padrões é
realizado através do Laboratório de Águas e Efluentes dentro de uma das unidades da empresa e da parceria com
laboratórios específicos para a avaliação da água.
Energias Limpas: um projeto dedicado à utilização de energias renováveis. O Frigorífico Aurora Chapecó I - SC, além
de utilizar o biogás produzido nas granjas de suínos em substituição ao GLP (gás liquefeito de petróleo), aproveita o
potencial hídrico da região, gerando energia limpa através da Central Geradora de Energia Elétrica de Chapecó. Assim,
a Aurora contribui para a redução do aquecimento global, deixando de consumir um combustível fóssil e queimando o
gás metano, que antes era enviado para a atmosfera e diminui também o odor característico da propriedade rural,
contribuindo para a qualidade de vida das famílias do campo. Além disto, ao gerar energia elétrica para consumo
próprio, avança rumo à sustentabilidade.
Resíduos Sólidos: o compromisso com o meio ambiente nos impulsiona a trabalhar continuamente na descoberta de
novos processos e melhorias para o tratamento de resíduos. A gestão de resíduos sólidos é uma constante dentro das
unidades. Os resíduos são tratados de acordo com a legislação vigente e enviados para empresas licenciadas.
Programa Reciclagem Vida: implantado em 1994, trabalha com foco na reciclagem dos resíduos. Seu objetivo é
demostrar aos empregados que pequenas atitudes diariamente trazem resultados grandiosos. Os empregados após 6
meses de contratação participam de uma oficina sobre Reciclagem e Reaproveitamento, onde aprendem como separar
os resíduos e dicas de como economizar os recursos naturais. Essas informações são constantemente reforçados
através de campanhas internas de preservação e auditorias nos setores. As equipes coordenadoras do programa nas
unidades também realizam ações de conscientização com o objetivo de incentivar os empregados a levar a prática
para suas residências e comunidades. Em 2014 as equipes do programa atuaram junto a recicladores que recebem o
material das unidades, o objetivo foi de melhorar o desempenho ambiental dos parceiros através de auditorias.
Coleta Segura: o programa Coleta Segura tem como objetivo promover a conscientização das famílias rurais
(associadas à cooperativa) quanto à destinação correta dos resíduos de serviço animal gerado nas propriedades. Os
produtores rurais que participam deste projeto recebem uma bombona (lixeira) e passam a depositar os resíduos nesse
recipiente. Quando cheia, a empresa Atitude Ambiental – apoiadora do projeto – realiza o recolhimento dos resíduos
nas comunidades e em seguida realiza a destinação final, consequentemente, evita que os mesmos sejam eliminados
de forma incorreta.
Ações com empregados e a comunidade: gincanas educativas, campanhas de arrecadação de materiais recicláveis,
limpeza de rios, entrega de mudas e plantação de árvores, entre outras ações são realizadas anualmente para
sensibilizar os colaboradores e familiares sobre a necessidade de reduzir a geração de resíduos e promover a
separação e destinação adequadas. As ações geralmente são definidas em datas comemorativas como dia da água e
a semana do meio ambiente. O objetivo é reforçar o quanto é importante manter a preservação do meio ambiente,
sendo gravíssimos os erros que a população comete ao descartar indevidamente os resíduos. Em 2013, na semana
em que se comemora o dia Internacional do Cooperativismo a Aurora promoveu a campanha “EU SOU UMA GOTA”,
que teve o propósito de incentivar os funcionários e a comunidade a preservar a água. Através de um concurso foram
avaliados as contas de água que obtiveram redução durante 3 meses. Os empregados que tiveram o melhor
desempenho foram premiados. Em 2014 para o Dia da Árvore foram entregues cartões sementes a todos os
empregados, cada um tinha o compromisso de plantar e cuidar da árvore que lhe foi entregue. Para a Semana do Meio
Ambiente os empregados foram instigados a preservar o planeta.
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P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)
Resguardar o futuro. É essa a melhor definição das ações desenvolvidas pelo Programa Gestão Ambiental: um
compromisso de todos. Um trabalho que representa o orgulho da cooperativa, e apresenta os resultados abaixo.
O Programa Reciclagem Vida possui 21 anos e colheu resultados tanto no destino dos materiais recicláveis como na
conscientização de empregados, familiares e comunidade, pois foram inúmeras as ações desenvolvidas como
gincanas, palestras, campanhas educativas, workshops, seminários entre outros. E que, além disso, deu origem a
ações da Aurora na comunidade com o Programa A Turminha da Reciclagem, que desde 2008 já atendeu 200.259
pessoas. Em 2014 o Programa Reciclagem Vida, efetuou o descarte correto de 5.357 toneladas de materiais,
recolhidos nas unidades industriais, fábricas de rações, incubatórios e granjas. Já no campo, através do Programa
Coleta Segura, foram coletadas 186 toneladas de material infectado e destinado corretamente através de empresa
especializada Atitude Ambiental. Também nesta área de campo, em parceria com o SENAR/SC, foram capacitados
sobre o tema ambiental, técnicos das cooperativas filiadas que atuam na assistência aos produtores de leite.
Devidamente capacitados, os 101 técnicos disseminaram este conhecimento aos 313 produtores de leite, em 14
turmas de treinamentos.
Outra iniciativa positiva é o Projeto Energia Limpa. Desde 2009, o Frigorífico Aurora Chapecó I (SC) consome energia
produzida na sua Central Geradora Hidrelétrica, suprindo 12% da sua demanda de eletricidade, com baixo impacto no
curso hídrico e na biodiversidade. Uma outra boa prática da Aurora, é o uso de biodigestores de dejetos de suínos das
Granjas para gerar o biogás utilizado no Frigorífico Aurora Chapecó I, em substituição ao gás liquefeito de petróleo.
Além do ganho energético, a queima evita a emissão atmosférica do gás metano considerado contribuinte do efeito
estufa.
O programa Gestão Ambiental também desenvolveu no Frigorífico Aurora Chapecó II (SC) a implantado um sistema de
coleta e aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis, que capta 825 m³ por mês na área projetada. Em
2014, com os trabalhos realizados, foi possível reduzir o consumo de água em 1.400 m³/mês, totalizando 16.800
m³/ano. Somadas as ações realizadas nos anos anteriores, a Aurora atinge um percentual de 8% de reuso de água em
suas operações.
Entre as ações de sensibilização no ano de 2014 destacamos as atividades feitas pelo Frigorífico Aurora São Miguel
do Oeste/SC com o Brechó Eco Solidário que arrecadou móveis e utensílios usados e posteriormente realizou a
doação dos mesmos para famílias carentes, e com paletes de madeira residual da unidade confeccionou mesas e
bancos que foram doados para escolas municipais. Além disso, a unidade trabalhou com o 5º ano de uma escola de
ensino fundamental do município o cálculo de emissões de dióxido de carbono da família dos alunos. Depois do
levantamento, foi realizado o plantio de 225 árvores nativas na área de captação de água do frigorífico, o que
compensa as emissões das famílias dos alunos por um ano. Com esse mesmo pensamento, o Frigorífico Aurora de
Quilombo (SC) promoveu concursos com os filhos dos empregados para confecção de brinquedos a partir da
reutilização de materiais. No Frigorífico Aurora Maravilha (SC) os voluntários da unidade arregaçaram as mangas e ao
longo de 1 km recolheram cerca de 2 toneladas de resíduos nas margens do Rio Iracema. O mesmo aconteceu no Rio
Quilombo, onde foram recolhidos 4 toneladas de resíduos nas margens do rio em 2 km de extensão. Da mesma forma
a Indústria de Lácteos de Pinhalzinho (SC) movimentou seus empregados para recolherem os lixos jogados nas
margens da BR 282 que dá acesso à indústria. Também foram plantadas mudas de árvores nativas para recuperação
da mata ciliar nos Frigoríficos de Quilombo (SC) e Guatambu (SC). Os investimentos em meio ambiente acompanham
o crescimento da Aurora, e em 2014 foram aplicados mais de 32 milhões de reais.
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P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1
98% da fonte de energia é renovável;
Resultado 2

O Frigorífico Aurora Chapecó I consumiu 4.723
MWH de energia produzida na sua central
geradora hidrelétrica, suprindo 12% da sua
demanda de energia;

Resultado 3

5.357 toneladas de materiais foram reciclados
através do Programa Reciclagem Vida;

Resultado 4

186 toneladas de material infectado foram
recolhidos pelo Programa Coleta Segura e
destinados corretamente através de empresa
especializada;

Resultado 5

8% de reuso de água em suas operações;

Resultado 6

6 toneladas de resíduos recolhidos por meio de
atividades de sensibilização com voluntários
das unidades.

Resultado 7

200.259 pessoas atendidas pelo Programa A
Turminha da Reciclagem, desde 2008;

Resultado 8

No ano de 2014 foi atingida a meta de incluir o
símbolo de reciclabilidade em 90% das
embalagens secundárias da Aurora Alimentos.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:

6/8

23º Prêmio Expressão de Ecologia: inscreva seu projeto ambiental até 30/10/2015
P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)
A Aurora Alimentos nos últimos 46 anos procurou conscientizar a todos sobre os cuidados com o meio ambiente e vem
trabalhando cada vez mais a sustentabilidade, por isso acredita na cooperação de todos, e para isso investe em
programas e projetos que tem como objetivo o cuidado com o meio ambiente. Acreditamos que através da união de
todos é possível transformar hábitos e conscientizar as pessoas para transformar o mundo em um lugar melhor para
viver.
Seu tripé da sustentabilidade está baseado nos eixos social, econômico e ambiental, esses três pilares contemplam os
direitos humanos, as práticas para a gestão de recursos ambientais e o desenvolvimento econômico baseado nos
princípios da ética e da transparência. Desde sua fundação no ano de 1969 a Aurora já tinha a preocupação com o
resultado econômico para todos os envolvidos, e também o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas que
compreendem o sistema.
O trabalho voltado para a sustentabilidade na cooperativa aposta na união de esforços entre associados, empregados,
clientes, consumidores e fornecedores, por isso investe no suporte aos diversos públicos envolvidos e preocupa-se
com a melhoria contínua baseada na capacitação, no apoio e no suporte aos envolvidos com a cooperativa. A Aurora
Alimentos não mede esforços para potencializar as pessoas e acredita na força do cooperativismo sustentável, por isso
investe em ações e atividades voltadas para a sustentabilidade do negócio.
Além dos programas citados neste case a cooperativa atua com programas focados no desenvolvimento das
propriedades rurais como os Programas de Boas Práticas de Produção no Campo, voltados a regularização
documental das propriedades rurais, treinamentos de técnicos e produtores e integração dos sistemas produtivos as
novas legislações impostas. Pode-se destacar ainda o início de outros programas, fruto do amadurecimento da
empresa na área de Boas Práticas, a propriedade Sustentável Aurora, que acredita-se ser um conceito transversal,
que congrega uma série de concepções e interações e que na Aurora evolutivamente representa a certificação da
propriedade rural por meio da união de vários programas.
A bioseguridade é outro tema que ganha força dentro da cooperativa. Treinamentos, vídeos, reuniões, orientações
individuais e ações em grupos foram adotadas, cercando este tema de importância vital a continuidade da empresa. A
permanente preocupação na profissionalização de suas parceiras e dos seus fornecedores, aliando-se a questões de
sustentabilidade, mostra o quanto a sustentabilidade é importante para empresa. Assim temos o compromisso de dar
continuidade ao trabalho iniciado em 1969, com o Sr. Aury Luiz Bodanese, que dizia: “Cuidem da água e dos recursos
naturais, pois um dia tudo pode ficar escasso, temos que preservar. As árvores dão boa sombra e a terra nos dá o
alimento.”
P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,
Organizações governamentais,
Organizações não governamentais,
Organizações comunitárias, Entidades educacionais

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013 , Divulgou em 2014 ,
Divulgou em 2015

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1:
http://www.auroraalimentos.com.br/
Link 2:

http://www.aturminhadareciclagem.com.br/

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica
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ISO 9001,

P30: Por quais normas a organização é certificada?

Outra(s) (especifique) BRC

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

6.764.165

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

32.809.635

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

32.760.730

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Não se aplica

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim
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