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1. OBJETIVO 
 
Abranger e identificar os impactos ambientais, a fim de propor ações mitigadoras para o 
gerenciamento da utilização dos recursos naturais. 
 

2. ABRANGÊNCIA 
 
Este procedimento é aplicável à Usina Bevap 
 

3. SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 
IEF – Instituto Estadual de Florestas 
COPAM – Conselho de Política Ambiental 
NP – Norma de Procedimento 
OPD – Observação de Potencial de Desvios 
PAV – Plano de Aplicação de Vinhaça 
PGIA – Plano de Gestão de Impacto Ambiental 
TCRA - Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental 
 
4. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

PAV 

 

5. DEFINIÇÕES 
 

 Licenciamento ambiental: processo administrativo para obtenção de autorizações para 

ampliação, instalação e operação de empresas. 

 Outorga: autorização para utilização de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 Parâmetros ambientais: valores de referência de substâncias ou elementos que 

indiquem a qualidade dos recursos naturais. 

 Monitoramento: acompanhamento periódico dos parâmetros ambientais dos recursos 

naturais e efluentes. 

 Resíduo: todo material não aproveitado nas atividades humanas, proveniente das 

indústrias, comércios e residências. 

 Reciclagem: é o processo que visa transformar materiais usados em novos 

produtos com vista a sua reutilização. 

 Efluente: A palavra efluente significa aquele que flui. É qualquer líquido ou gás gerado 

nas diversas atividades humanas e que são descartados na natureza 

 Área de Preservação Permanente: locais protegidos pela Lei 12.651/2012 onde não 

podem ser realizadas atividades econômicas como, por exemplo, margens de cursos 

d’água e nascentes. 

 Fragmento Florestal: área ocupada por vegetação nativa. 
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 Flora: é o conjunto de espécies vegetais (plantas, árvores, etc) de uma determinada 

região ou ecossistema específico 

 Fauna: conjunto de animais de convivem em um determinado espaço geográfico 

ou temporal. 

 
 
 
6. RESPONSABILIDADES 
 
6.1 ÁREA DE MEIO AMBIENTE 

 Assegurar que os programas de gestão ambiental sejam cumpridos com efetividade; 

 Definir recursos materiais, humanos e financeiros para implantação dos programas de 

gestão ambiental; 

 Monitorar a desempenho das equipes operacionais, definindo ações que possam 

melhorar as suas eficácias; 

 Acompanhar o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, incluindo-se todas as 

tratativas junto aos órgãos ambientais, estabelecendo recomendações e ações para 

cumprimento de todas as condicionantes e todas as demais ações de melhorias 

propostas pelos mesmos; 

 Aprovar os recursos necessários para o desenvolvimento e atividades previstas nos 

projetos técnicos.  

 
6.2 Supervisor de Meio Ambiente 
 

 Coordenar a equipe de meio ambiente 

 Monitorar o cumprimento da legislação ambiental da unidade industrial e das atividades 

na área agrícola. 

 Buscar melhorias nas eficiências dos processos industriais, agrícolas e administrativos 

visando a minimização ou eliminação dos aspectos ambientais. 

 Propor melhorias ambientais nos processos da empresa e incentivar a adoção de práticas 

para menor consumo dos recursos naturais. 

 Elaboração de procedimentos e padronização das atividades referentes ao meio 

ambiente. 

 Colaborar com a implementação dos programas ambientais; 

 Realizar o acompanhamento dos objetivos e metas ambientais do departamento de meio 

ambiente; 

 Incentivo à adoção de novos procedimentos e tecnologias que visam a melhoria dos 

parâmetros ambientais e diminuição do consumo dos recursos naturais. 

 
6.3 Analista Ambiental 
 

 Solicitar e renovar todas as licenças, outorgas, autorizações e certificados e emitidos 

pelos órgãos ambientais. 

 Realizar o acompanhamento dos objetivos e metas ambientais do departamento de meio 

ambiente. 

 Executar os programas, normas e instruções de trabalho de gerenciamento ambiental. 

 Registrar através de relatórios os desvios ambientais observados nas demais áreas e 

propor formas de correção e adequação. 
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 Realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos desde a sua geração até a saída destes 

da empresa (emitir liberação de pesagem, solicitar emissão de NF, etc). 

 
6.4 Auxiliar Ambiental 

 Realizar a triagem dos resíduos classe II gerados na BEVAP; 

 Operar os equipamentos da central de triagem (prensa); 

 Manter a organização do pátio de sucatas; 

 Acompanhar os carregamentos de resíduos gerados na empresa; 

 Auxiliar na coleta de resíduos da usina; 

 Auxiliar nas atividades realizadas em campo pela equipe de meio ambiente (recuperação 

de áreas degradadas) 

 Acompanhar as ações do MIP (Manejo Integrado de Pragas); 

 Acompanhar os monitoramentos ambientais realizados na empresa (monitoramento de 

efluentes líquidos, atmosféricos, ruído, fauna, etc); 

 

 

6.3 Demais Departamentos 
 

 Todas as áreas e colaboradores têm por responsabilidade proteger o meio ambiente e os 

recursos naturais. 

 Informar ao departamento de meio ambiente quando for identificado desvios e acidentes 

ambientais. 

 

7. CRITÉRIOS 
 
As principais questões ambientais consideradas são: 

 Biodiversidade; 

 Serviços ecossistêmicos; 

 Solo; 

 Água. 

 Ar;  

 Mudanças climáticas; 

 Usos de agroquímicos; 

 Usos de fertilizantes artificiais; 

 Resíduos.  

 
8. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
 
O presente PGA contém as estratégias e ações consideradas adequadas para a 
minimização dos impactos ambientais negativos da organização, definidas em metas e 
objetivos, indicadores ambientais, programas específicos de gestão, monitoramento, 
controle, e atividades específicas. 
 
8.1 Programas de Gestão de Ambiental 

 
O estabelecimento de uma forma sistematizada para o alcance de metas e objetivos 
ambientais é responsabilidade do subsistema Programa de Gestão Ambiental.  
 
a) Observações Comportamentais – Consciência Ambiental 
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Na BEVAP todos os colaboradores são incentivados para apontar os desvios ambientais nas 
suas áreas e atividades e que haja a comunicação para a área de Meio ambiente afim de 
que os desvios sejam tratados com planos de ações. 
 
b) Gerenciamento de Resíduos (Resíduos) 
Os resíduos gerados no empreendimento são coletados das áreas e armazenados na 
Central de Resíduos e destinados conforme  as classes de resíduos não inertes. Os resíduos 
perigosos são retirados por empresas autorizadas para tal atividade. 
 
c) Plantio de mudas de árvores nativas e Reflorestamento (Biodiversidade e Serviços 
Ecossistêmicos) 
A BEVAP possui uma parceria com o IEF para produção de mudas e plantio nas áreas de 
reflorestamento existentes nas fazendas onde realiza o cultivo da cana de açúcar. A média 
de plantio anual gira entorno de 10.000 mudas e suas áreas de reflorestamento permeiam 
entorno de 500 ha. 
 
d) Monitoramento e check list de incêndios via satélite (Queimada de cana) 
A Bevap realiza o monitoramento dos focos de incêndio através do sistema Cyan 
Agroanalytics – Módulo Fire Alert, que emite alerta por e-mail de focos de calor identificados 
pelos satélites orbitais ou geoestacionários de ID 15 e/ou 28 e o combate aos focos de 
incêndio são registrado e identificado através do sistema Ambium.  
 

 
f) Plano Diretor de Águas e efluentes (Água) 
Em todas as captações de água superficiais e subterrâneas foram instalados sistema de 
medição, através de horímetro e medidor de vazão. O volume e tempo de funcionamento das 
bombas são apontados diariamente pelos operadores no caderno de apontamento. Estas 
medições acontecem a fim de se ter maior confiabilidade nas informações geradas para o 
consumo de água. 
Todo o efluente gerado no processo produtivo é encaminhado para o reservatório de vinhaça 
e água residuária que após diluição são aplicados nas lavouras.  
Para efeito de qualidade de água e efluentes, periodicamente realiza-se análise qualitativa 
da qualidade da água e dos efluentes direcionados para a lavoura. 
 
h) Emissões Atmosféricas (Serviços Ecossistêmicos, Ar e Mudanças Climáticas) 

Fazemos anualmente as análises de emissões atmosféricas provenientes das chaminés das 
caldeiras baseado DN COPAM 187/13 mediante exigências técnicas contidas na Licença de 
Operação. 
Para as fontes móveis, atualmente realiza-se amostragem na escala de Ringelmann, de 
acordo com a escala colorimétrica. Para a próxima safra, todas as fontes móveis serão 
monitoradas através do monitor de particulado “opacímetro”, em sua manutenção preditiva e 
corretiva.  
 
 
8.2 Práticas agrícolas (Solo, Uso de Agroquímicos, Uso de Fertilizantes) 
A BEVAP preza pelas boas práticas agrícolas e cumprimento da legislação vigente, 
realizando: 
- Mapeamento e sistematização das áreas de cultivo 
- Implantação de técnicas eficazes de conservação de solo 
- Mecanização de seus tratos culturais 
- Aplicação de defensivos agrícolas, insumos e vinhaça conforme determinado pelo 

agrônomo responsável 
- Proteção das áreas de interesse ambiental 
 
8.3 Objetivos e metas 
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Os objetivos são baseados em índices que são acompanhados safra a safra. 
As metas são definidas anualmente e são de monitoramento e controle  
 

TEMAS INDICADORES META RESPONSÁVEL 

Biodiversidade 
Serviços 
ecossistêmicos 

Nº de mudas plantadas em áreas 
de reflorestamento 

10.000 mudas 
 
 

Fábio Ramos 

Solo 
Uso de 
fertilizantes 

Dosagem máxima baseado na 
saturação de potássio 
 
Dosagem máxima permitida de 
aplicação de vinhaça 

5% do CTC do solo 
para atender objetivo 
 
180 m³/ha 

Hermes Arantes 

Água 
m3 água captada / t cana (período 
de moagem) 

1,14 m³/TC Gilmar Galon 

Ar  
Amostragem em dutos e chaminés 
de fontes estacionárias 

200 mg/Nm³ Gilmar Galon 

Mudanças 
climáticas 

GEE não biogênico t cana 
Maior que 16,7 (g CO² 
eq / mj) 

Ednei Robiatti 

Resíduos 
kg resíduos classe I / t cana 
kg resíduos classe II / t cana 

0,061 kg/TC 
0,18 kg/TC 

Fábio Ramos 

 

9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
DN COPAM 187/13 
Resolução CONAMA 382/06 Lei 12.651/2012 


