
RELATÓRIO DE PERFORMANCE DE ÁGUA 2020 
PHILIP MORRIS BRASIL 

MANUFATURA SANTA CRUZ DO SUL 

WATER 
STEWARDSHIP 



2

Versão 3                                                                            Santa Cruz do Sul, 22 de Março de 2021. 

 COMPROMISSO PHILIP MORRIS BRASIL 

A Philip Morris Brasil, como resultado de seu compromisso público para a boa gestão 
da água, se compromete a: 
 
Apoiar os resultados para a boa gestão da água, com base em: boa governança da 
água, equilíbrio sustentável da água, bom estado da qualidade da água, áreas impor-
tantes relacionadas à água e água potável, saneamento e higiene para todos; 

Implementar e divulgar o progresso no(s) programa(s) relacionados aos recursos 
hídricos para obter melhorias nos resultados de boa gestão da água conforme norma 
AWS; 

Implementar o padrão da AWS, alinhando e apoiando os planos existentes para sus-
tentabilidade da bacia hidrográfica; 

Envolver as partes interessadas de maneira aberta e transparente, coordenar e 
apoiar agências do setor público; 

Manter a capacidade organizacional necessária para implementar com êxito os re- 
quisitos da AWS, garantindo que os funcionários tenham o tempo e os recursos 
necessários para realizar a implementação e manutenção da AWS; 

Cumprir os requisitos legais e regulamentares que respeitam os direitos relacionados 
à água, incluindo acesso adequado a água potável, saneamento e higiene para todos 
os trabalhadores em todas as instalações sob o controle do site; 

Apoiar tratados nacionais e internacionais relacionados à água; 

Divulgar informações relevantes relacionadas à água para o público relevante. 
 

 
Eduardo Schmitt* 

Gerente de Sustentabilidade 
Philip Morris Brasil 

Alejandro Okroglic 
Diretor de Operações 

Philip Morris Brasil 

*Representante legal para assuntos relacionados a água



GESTÃO DE DESEMPENHO DA OPERAÇÃO 

Desde 2010, reduzimos em 63% o nosso consumo de água no âmbito da operação da Philip 
Morris Brasil. Dentre as ações implementadas pelas áreas responsáveis pela implemen-
tação da estratégia local de gestão sustentável da água em 2020, destacam-se o início do 
monitoramento do indicador de consumo de água em base diária, onde todos os envolvidos 
diretos planejam ações de melhoria, avaliam perdas diárias e corrigem de forma ágil os 
eventos. 

Durante o ano de 2020, não houve eventos adversos  relacionados a água e  requisitos de 
legislação aplicáveis foram cumpridos integralmente, sem nenhuma observação relaciona-
da ao uso, qualidade ou quantidade de água.  

Foto de um time de especialistas em sua 
reunião diária para avaliar consumo/dia de 
água na operação da Philip Morris Brasil. 
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De acordo com com o gráfico ao 
lado, mais de 15% da água utilizada 
na operação é proveniente de reuso 
e capatação da água da chuva.

Fontes de abastecimento de água na Operação da PMB - %
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PROJETOS, AÇÕES E INOVAÇÃO 

Em 2019, a Philip Morris Brasil participou da Conferência da Associação Internacional da 
Água (IWA)  e  do  Banco  Interamericano de  Desenvolvimento  (BID)  sobre  Gestão Sus-
tentável da Água, realizada em Guayaquil, Equador. Neste evento, a empresa foi convi-
dada pela IWA para  compartilhar,  em   um  capítulo  de livro, a  experiência  em gestão 
sustentável da água no Brasil, desde a implementação do padrão AWS no Brasil até  a  

Livro: Sustainable Industrial Water Use: Perspectives, Incentives, 
and Tools | eBooks Gateway | IWA Publishing (iwaponline.com) 
Capítulo da Philip Morris Brasil: Chapter 3: Business transformation 
as the gateway to sustainability: A tobacco company's perspec-
tive 

Operações PMB inovando   

Através do Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria e em parceria com o Instituto 
SENAI de Tecnologia em Couro e Meio Ambiente, a Operação da Philip Morris Brasil está 
desenvolvendo um projeto que tem por objetivo recuperar e purificar o efluente industrial 
de forma sustentável. Desta forma, equipamentos como torres de resfriamento e caldeira 
poderão utilizar esta água, que hoje, embora já cumpra todos os requisitos previstos em 
regulamentação para descarte, ainda não possui as características que estes equipamen-
tos requerem. 
A inovação será por conta da implementação de um sistema de ultra purificação da água, 
considerando um sistema combinado à osmose reversa e aplicado à indústria do Tabaco. 
Com este projeto estima-se que o consumo de água captada poderá ser reduzido em mais 
de 20%.

Sistema utilizado 
em testes de banca-
da. 

Time Senai e PMB 
reunidos para 
avaliação técnica.

abordagem com os produtores de tabaco e a forma como está se 
envolvendo com partes externas interessadas. O livro foi lançado 
em Março de 2021 e o capítulo mostra esta experiência:



Watershed  

O projeto objetivou melhorar a qualidade da água de con-
sumo de famílias produtoras de tabaco, os quais estão inseri-
dos na sub-bacia do AMPe (onde se localiza o rio Pequeno 
afluente do rio Pardinho), uma região de 132,41km2, finda em 
2020 com aprendizados e conquistas! 
A Identificação das influências que impactam direta e indire-
tamente a qualidade da água na área de escopo demonstrou 
ser item essencial para definir ações assertivas para proteção 
e melhoria da estrutura de captação da água de consumo do 
produtor e sua família provenientes de nascentes ou riachos. 
Neste contexto, o sucesso dos resultados dependeu também 
do envolvimento das partes interessadas nas intervenções.  

                                  Em 2020, a PMB buscou novas formas de apoiar o Comitê da 
                                  Bacia Hidrográfica do Rio Pardo (www.comitepardo.com.br).  

Durante o ano de 2020, a PMB buscou também novas formas de apoiar o Comitê Gestor da 
Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Como forma de fortalecer o Comitê, através da captação de 
recursos, emissão e publicidade dos relatórios técnicos, assim como na defesa, preservação e 
conservação  do  meio  ambiente  em  consonância  com os  Objetivos do  Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), iniciou o fluxo para associação à AGEPARDO (Associação Pró-Gestão das 
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo). 

Quer saber mais sobre a AGEPARDO? Acesse www.agepardo.com.br/
ou contate agepardo2020@gmail.com. 
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Desta forma, com as influências identificadas (como contato direto dos animais com a mesma 
fonte de água para consumo humano, falta de tratamento de água ou uso de filtro), foi possível 
a elaboração de ações corretivas para 20 nascentes e 5 riachos, atendendo 25 famílias produto-
ras de tabaco.  
Importante mencionar  que  estiveram  envolvidos  neste  projeto,  além  do  beneficiário direto 
(agricultor e sua família), a prefeitura do município de Sinimbu, Emater (Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural) e Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul). 



Responsable Leaf: desenvolvimento sustentável dos produtores parceiros  
 
Com o objetivo de promover maior eficiência na preservação ambiental das propriedades pro-
dutoras de tabaco, este projeto demonstrou resultados positivos em 2020, com a participação 
de mais de 100 produtores (todos integrados à cadeia de fornecimento da Philip Morris Brasil no 
Rio Grande do Sul). 
Com base nos bons resultados da experiência de 2020,  a iniciativa terá ações ampliada para os 
três estados da Região Sul do País, onde orientadores de sustentabilidade foram capacitados 
para avaliar as propriedades, no que se refere a, por exemplo, licenciamento ambiental, 
utilização de recursos hídricos, lançamento de efluentes, reaproveitamento da água, sobre-
posição com terras indígenas ou unidades de conservação, acesso à água e qualidade da água 
para consumo, entre outros aspectos, sempre alinhados com o risco das bacias hidrográficas 
que os produtores atuam.
O projeto conta com uma plataforma customizada, graças à parceria com a Produzindo Certo, 
referência na gestão sustentável de cadeias do agronegócio.
Esta plataforma auxilia no diagnóstico socioambiental, sugerindo um plano de ação customiza-
do e por produtor, que decide, mediante adesão voluntária, colocar em prática as ações. Ao 
tornar-se parte do projeto, o produtor passa a receber assistência técnica contínua, recebendo 
dados sobre a evolução das ações - social, ambiental e produtiva – permitindo assim, o acom-
panhamento das melhorias ao longo do tempo. 
Dentro da programação estabelecida, o projeto atingirá, em 2021, todos os produtores do Rio 
Grande do Sul e, em 2022, 100% dos produtores de Santa Catarina e Paraná (que possuem con-
trato de fornecimento de tabaco com a PMB). 
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Legenda:

boa governança 
da água

balanço hídrico 
sustentável

boa qualidade 
da água

áreas relevantes 
relacionadas à 

água

água, sanea-
mento e 

higiene para 
todos


