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Plano de Gestão Ambiental

É uma sociedade anônima de capital fechado binacional Argentino-Brasileira, que já nasceu de uma
perspectiva visionária: investir em tecnologia, pesquisa e
desenvolvimento para criação de um modelo de negócio no qual
as operações agroindustriais sejam fortemente integradas,
aliando competitividade e sustentabilidade, consciente de que a
bioenergia é a energia do futuro.

A Gestão Ambiental anseia instaurar um processo de
implementação de uma cultura organizacional, com vistas à
conscientização de todos os seus colaboradores e demais partes
interessadas, para a otimização de utilização de recursos, a fim
de obter um efetivo combate ao desperdício e melhor qualidade
do ambiente de trabalho, tudo em respeito ao meio ambiente.

A Bioenergética Vale do Paracatu S.A. – Bevap é uma
empresa do setor sucroenergético, referência em tecnologia e
inovação para a produção de etanol, açúcar e cogeração de
energia. Está localizada no Noroeste do Estado de Minas Gerais,
na região do Vale do Rio Paracatu, mais precisamente na Estrada
da Fazenda São Geraldo (Rodovia MG 181, Km 85), no município
de João Pinheiro. É a sua sede, na qual está centralizada a sua
produção agroindustrial e seu escritório corporativo.

A Gestão Ambiental é, para a BEVAP, uma questão
estratégica, na medida em que, além de contribuir para a
preservação do meio ambiente e, por consequência, da natureza
e da biodiversidade, concorre também para reduzir os custos
diretos (água, energia, matérias-primas e demais insumos) e
indiretos (multas e passivos por danos ambientais). Pretende
ainda pautar a atuação da organização por critérios de eficiência
na utilização de recursos, incluindo critérios socioambientais, nas
aquisições e contratação de serviços.

“Ser referência no mercado bioenergético, utilizando-se das mais
novas tecnologias para produzir energia de forma sustentável, com
produtividade, qualidade e eficiência.”

Biodiversidade
A BEVAP adota como princípio o
plantio
de
cana-de-açúcar
somente
em
áreas
já
antropizadas e/ou ocupadas por
outras culturas agrícolas e
pastagens. Isto já representa, por
si só, uma medida de controle
para minimizar os impactos sobre
a biodiversidade local.
O reflorestamento das áreas de
RL está sendo implementado com
base no “Projeto Técnico de
Recuperação e Reconstituição
Ambiental”.

Ecossistema
A Bevap produz etanol, açúcar e
energia com as mais modernas
práticas
do
mercado,
que
aumentam a eficiência industrial e
reduzem o consumo de insumos.
Boa parte da energia utilizada é
proveniente do bagaço, ou seja,
fonte renovável.
Nas áreas agrícolas foram
realizados estudos de fauna e flora
para acompanhamento da sua
evolução futura.

Água
Segundo o Fundo das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentos
(FAO), a agricultura é o setor que
mais consome água, chegando a
consumir 70% de toda água utilizada
no planeta.
Na Bevap, o consumo de água é
consciente e controlado, para isso
algumas ações são tomadas, como,
por exemplo: Sistema de reuso de
água, monitoramento de captação
de água
e monitoramento da
qualidade da água.

Resíduos e Ruídos

A BEVAP elaborou um Manual de Gerenciamento
dos Resíduos Sólidos (PGRS) que descreve os
procedimentos para a coleta, segregação, caracterização,
classificação,
transporte
(interno
e
externo),
armazenamento temporário e/ou definitivo, bem como o
correto tratamento ou disposição final dos resíduos
gerados nas diversas atividades desenvolvidas pela
empresa, destacando a minimização na geração dos
resíduos.
Medições
de proteção
funcionários,
audiometria
barulhentos.

de ruídos são realizadas e equipamentos
individual são fornecidos a todos os
assim como exames periódicos de
para funções exercidas em locais

Uso de Fertilizantes
Sintéticos
Os fertilizantes sintéticos
são utilizados de forma
suplementar para garantir
que a produtividade se
mantenha
de
forma
satisfatória. Boa parte da
adubação é realizada através
da fertirrigação, que garante
uma melhor eficiência do
uso dos produtos. As
recomendações
são
realizadas
através
de
profissionais capacitados e
análises de solo realizadas
periodicamente.
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Uso de Agroquímicos

A Bevap realiza medições da
emissão de fumaça preta na
frota e em todos os casos, e,
se houver qualquer emissão
acima do limite, são
corrigidos.

A
Bevap
promove
e
implanta ações voltadas às
práticas de manejo e
conservação do solo. Dentre
as ações realizadas, pode-se
citar:
identificação
e
controle
de
processos
erosivos,
redução
da
compactação dos solos,
implantação de técnicas de
uso, manejo e conservação
de solo nas áreas de
reforma,
monitoramento
dos solos, por meio da
realização de análises nas
áreas
que
recebem
fertirrigação, entre outros.

Os defensivos agrícolas
devem ser utilizados e
armazenados de maneira
segura tanto para os que
manuseiam como para o
meio ambiente.
Desta
forma, a Bevap utiliza os
defensivos
apenas
por
pessoas
treinadas
e
devidamente
protegidas
para
tal
função.
Internamente,
há
um
programa de redução do uso
de agroquímicos e as
embalagens
vazias
são
destinadas de forma correta.

Quanto às fontes fixas, é
realizado
monitoramento
periódico das emissões para
garantir que as emissões de
poluentes não
estejam
acima
dos
valores
estipulados pela COPAM nº
187, de 19 de setembro de
2013.

Mudanças Climáticas

Queima de cana

A Bevap busca aprimorar continuamente a

Na Bevap, 100% da cana é colhida com

redução de gases de efeito estufa. Desta forma,

mecanização, oferecendo menor impacto ao

não realiza mais queima e investe em tecnologia

processo. Mesmo não havendo mais a queima

para aumentar a produtividade e eficiência

planejada,

industrial, entre outros.

minimizar a incidência de incêndio acidental,

A Bevap está certificada na norma Renovabio

principalmente nas épocas mais secas do ano.

desde 2019 e sempre se manteve entre as 3

Dentre essas ações, está a realização de aceiros

empresas com a melhor nota de eficiência, o

em toda área que está sujeita à queima, além de

que comprova que todos os esforços estão

posicionamento dos caminhões pipas em locais

sendo efetivos.
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