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PLANO DE GESTÃO
AMBIENTAL (PGA)



Localizada na microrregião de Ceres, na 
região do Vale do São Patrício, a uma 
distância de 180 Km da Capital (Goiânia). 

A área industrial da Usina fica nas 
delimitações da área urbana do município 
de Carmo do Rio Verde a uma distância de 
3 Km, nas margens da GO 334, sentido o 
Município de São Patrício - GO, na fazenda 
Boa Vista.

USINA CRV – UNIDADE 
CARMO DO RIO VERDE - GO



As organizações estão passando a adotar 
novas formas de gestão, considerando a 
variável socioambiental.

Buscam sua própria sustentabilidade no 
mercado, ao melhorar a utilização dos re-
cursos, a eficiência dos processos de 
produção e da preocupação ética de seus 
relacionamentos (responsabilidade social e 
ambiental na área de implantação e fun-
cionamento) que atendem melhor aos 
critérios de desenvolvimento sustentável

GESTÃO
SOCIOAMBIENTAL 



BONSUCRO é uma iniciativa global que 
desenvolveu um padrão métrico de certifi-
cação, voltado a alcançar uma produção 
sustentável de cana-de-açúcar e todos 
seus produtos, como açúcar e etanol, nas 
dimensões social, ambiental e econômica. 

A norma BONSUCRO é um conjunto de 
princípios, critérios, indicadores e verifica-
dores, que são usados para certificar 
produtores de açúcar e etanol que cumpri-
rem com os mesmos requisitos, em todo o 
mundo. 

CERTIFICAÇÃO
BONSUCRO



Preocupada em assegurar um futuro sus-
tentável para a produção de cana-de-
açúcar por meio de iniciativas social e am-
bientalmente responsáveis, a Unidade 
buscou demonstrar o atendimento aos 
critérios estabelecidos pela norma o qual é 
certificada e busca a recertificação no ano 
de 2018.

Para demonstrar que a Usina possui uma 
gestão sustentável, foi elaborado o Plano 
de Gestão Ambiental (PGA).

CERTIFICAÇÃO 
BONSUCRO - CRV 



O PGA representa, mais especificamente, um conjunto de 
propostas que visam:

Melhoria contínua da qualidade ambiental do empreendimento;

Estabelecer os procedimentos de controle ambiental 
adequados para o funcionamento do empreendimento; 

Fornecer os subsídios necessários à continuidade do processo 
de licenciamento nos órgãos competentes;

Promover o controle ambiental de todas as atividades 
desenvolvidas na Usina;

Estabelecer a programação das atividades dos programas 
ambientais a serem desenvolvidos;

PLANO DE 
GESTÃO AMBIENTAL 



Esclarecer as formas de mitigação dos impactos, por meio da 
indicação clara das medidas a serem adotadas;
Ordenar e otimizar o conjunto de ações de Gestão Ambiental, 
visando a melhoria contínua das atividades;
Estabelecer mecanismos de informações aos grupos de inter-
esse (stakeholders), 
Promover o monitoramento das ações desencadeadas;

PLANO DE 
GESTÃO AMBIENTAL 



PLANO DE 
GESTÃO AMBIENTAL 

O Plano de Gestão Ambiental é um documento que visa cumprir 
com a Política de Sustentabilidade e ainda atender ao indicador 
de requisito da Certificação BONSUCRO, que estabelece que “as 
principais questões ambientais devem ser cobertas por um Plano 
de Gestão de Impacto Ambiental adequado e implementado que 
cubra 90% das principais questões ambientais”. 

PGA - CRV AVALIAÇÃO DAS 
QUESTÕES AMBIENTAIS 

SGA 
CRV 

EXECULTAR 
O PGA 



SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL - SGA

É um conjunto de procedimentos que 
inclui a estrutura organizacional, atividades 
de planejamento, responsabilidades, práti-
cas, procedimentos, processo e recursos, 
para gerenciar ou administrar as ativi-
dades da empresa, de forma a obter o 
melhor controle e o acompanhamento do 
desempenho organizacional ambiental.



ELABORAÇÃO
DO PGA



ELABORAÇÃO
DO PGA

Dessa forma, o PGA atua como uma ferra-
menta que levanta os impactos ambientais 
relevantes e estabelece práticas e procedi-
mentos para monitorá-los e mitigá-los de 
maneira a buscar a melhoria contínua do 
desempenho da empresa. 



AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL



AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL

“A única forma de crescer é
respeitando o meio ambiente”

Ou seja, a avaliação do impacto é uma 
ferramenta para julgar se a atividade está 
causando alterações significativas no local 
(meio físico, biótico e sócio).



AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL

As principais questões de Avaliação Ambiental do 
Impacto conforme a solicitação da BONCUCRO 
foram: 

Essas questões ambientais foram divididas em dez : 
1) Ecossistema;
2) Biodiversidade;
3) Solo; 
4) Água; 
5) Ar; 
6) Mudanças Climáticas; 
7) Uso de Agroquímicos;
8) Uso de Fertilizantes Artificiais; 
9) Queimada de Cana; 
10) Resíduos e Ruídos. 



PLANO DE TRABALHO
EXECUÇÃO DO PGA

Foi elaborada uma planilha de avaliação de impacto, 
apresentando as ações de monitoramento, metas e 
medidas, para gestão dos impactos relevantes - 
Usina CRV, 2018. 

Essa será a ferramenta principal para a execução 
das atividades desenvolvidas na Unidade 



PLANO DE TRABALHO
EXECUÇÃO DO PGA
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PLANO DE TRABALHO
EXECUÇÃO DO PGA



IDENTIFICAÇÃO DO
IMPACTO E MITIGAÇÃO

Impacto 
Ações  de Controle 

Meio 
Físico 



IDENTIFICAÇÃO DO
IMPACTO E MITIGAÇÃO

Impacto e 
Controle  Ações de Mitigação   

Meio 
Biótico 



IDENTIFICAÇÃO DO
IMPACTO E MITIGAÇÃO

Impacto e 
Controle  

Ações de Mitigação   

Meio 
Sócio 



MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E 
CONTROLE DOS IMPACTOS

Para assegurar a certificação da BONSUCRO, 
atendimento das Licenças Ambientais e colocar e 
prática o PGA, foram elaborados 08 Programas 
socioambientais divididos em:

05 Programas voltados para controle e monitoramento 
ambiental (solo, água, ar, resíduos e efluentes);

02 Programas de conservação, manejo e 
monitoramento da flora, fauna e organismos 
aquáticos;

01 Programas de Responsabilidade Socioambiental 
voltados para os trabalhadores, colaboradores e 
comunidades envolvidas



MITIGAÇÃO, MONITORAMENTO E 
CONTROLE DOS IMPACTOS

Programa de Controle de Processos Erosivos 

Monitoramento e recuperação das áreas com processos erosivos;
Implantar sistema de drenagem pluvial e escoamento nas vias de 
acesso e áreas de plantio da cana;
Realização de terraços e curva de nível;
Monitorar e acompanhar as áreas de supressão da vegetação;
Realizar a recuperação e manutenção das áreas com processo erosivos 
e áreas de encostas através de técnicas de engenharia do solo;
Enriquecimento vegetal do solo;
Executar a recuperação ambientais das áreas com degradação 
ambiental com o plantio de mudas e recuperação do solo;



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade do Ar

Realizar manutenção preventiva dos maquinários utilizados;
Planejar trabalhos que impliquem ruídos e emissões atmosféricas 
excessivas;
Verificar as condições físicas dos equipamentos utilizados durante 
as fases de plantio da cana, colheita/safra e processamento e 
beneficiamento da cana (moagem, processamento e cogeração), 
para que todos os equipamentos estejam de acordo com as 
normas de segurança adequadas;
Monitorar emissões de NOx e MP das fontes fixas;
Controlar o as queimadas e proceder 100% a queima mecanizada 
da cana



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS 

Programas de Monitoramento da Faunístico

Monitoramento das espécies ameaçadas de extinção, raras e 
endêmicas encontradas na área;
Monitoramento trimestrais da fauna silvestre na área;
Realização de campanhas de prevenção de acidentes com a 
fauna terrestre, acidentes ofídicos, atropelamento da fauna, caça 
e pesca;
Manejo e resgate da fauna para as atividades de desmatamento



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS 

Programas de Monitoramento e Conservação da Flora 

Monitoramento das espécies ameaçadas de extinção, raras e 
endêmicas encontradas na área;
Monitoramento das atividades de supressão;
Manejo e resgate da flora, coleta de sementes para as
 atividades de produção de mudas;
Recomposição da vegetação;
Recuperação da APPs;
Plantio de espécies da flora do cerrado em áreas de 
Recomposição florestal.



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Realizar o armazenamento adequado dos resíduos sólidos;
Prevenir possíveis contaminações do solo e dos recursos 
hídricos, bem como providenciar a correta destinação final das 
embalagens de agrotóxicos;
Definição das responsabilidades na gestão de resíduos;
Definição do fluxo das operações, as normas de manuseamento 
para cada tipo de resíduos;
Realizar procedimentos para armazenamento, triagem 
segregação, coleta seletiva e destinação correta dos resíduos.                   



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Responsabilidade Socioambiental 

Realizar parceria Institucionais  nos municípios;
Realizar as tratativas, ações e reuniões junto aos 
proprietários afetados e comunidades;
Realizar atividades de comunicação social entre 
todos os agentes envolvidos;
Criar um canal de comunicação com a 
comunidade e trabalhadores;
Realizar Palestras aos representantes sociais;
Elaborar Material didático.



PROGRAMAS
SOCIOAMBIENTAIS 

Programa de Educação Ambiental 

Promover ações de educação ambiental junto 
aos colaboradores / trabalhadores e 
proprietários afetados, através de palestras, 
cursos, oficinas e materiais didático 

Programa de Educação Ambiental 

Avaliação da qualidade da água através de 
coletas semestrais nos cursos hídricos;
Tratamento e destinação correta dos efluentes 
líquidos;
Monitoramento e avaliação dos parâmetros a 
qualidade da água nos pontos estratégicos 
utilizados para o consumo humano.




