
0800 606 6015

62 3337-7800

@crvindustrialoficial

www.crvindustrial.com.br

@crvindustrialoficial

PGA
PLANO DE GESTÃO
AMBIENTAL

2020

DEPARTAMENTO

AMBIENTAL



A CRV Industrial busca melhorias continuas nos processos industriais e agrícolas de 
forma a minimizar os impactos ambientais decorrentes de suas operações e 
potencializar sua contribuição para um agronegócio mais sustentável e resiliente. 

Neste contexto, todas as atuações e atividades desenvolvidas na região são 
significantes para o desenvolvimento agroambiental, iniciativa que estimula a adoção 
de boas práticas ambientais para o setor. 

Como parte do Sistema de Gestão Integrada, o gerenciamento ambiental das 
operações tem como prioridade o uso consciente de recursos hídricos; a gestão de 
resíduos sólidos; a adaptação contínua às mudanças climáticas; a proteção do solo e 
da água, bem como da fauna e da flora;  a educação ambiental e a conformidade 
permanente com leis e regulamentos.
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A execução do PGA representa, mais especificamente, um conjunto de atividades que 
visam:

Ÿ Melhoria continua da qualidade ambiental do empreendimento;
Ÿ Estabelecer procedimentos de controle ambiental adequados para o seu 

funcionamento e mitigação dos impactos ambientais; 
Ÿ Fornecer os subsídios necessários à continuidade do processo de licenciamento 

nos órgãos competentes;
Ÿ Promover o controle e a gestão ambiental de todas as atividades desenvolvidas 

pela Usina;
Ÿ Estabelecer  metas e  compromissos de cunho ambiental voltadas para 

sustentabilidade  da empresa.
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Na gestão ambiental de 2020 foi considerado todo o ciclo produtivo. Foram 
eleitostemas prioritários para garantir a sustentabilidade ambiental na área industrial 
e agrícola:

NOSSOS FOCOS DE AÇÕES

Ÿ Monitoramento e análise dos gases 
emitidos das chaminés das caldeiras ;

Ÿ Relatórios conclusivos sobre as 
emissões atmosférica e material 
particulado gerados são protocolados 
junto aos órgãos ambientais ;

Ÿ Uso racional de combustíveis fósseis; 
Ÿ Utilização controlada de aplicações de 

nitrogênio e calcário no solo;
Ÿ Colheita de cana mecanizada e corte 

manual  sem fogo;
Ÿ Controle biológico, minimizando o uso 

de defensivos agrícolas;
Ÿ Prevenção e combate a incêndios.

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO
ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Ÿ Projeto Viva a Fauna;
Ÿ Projeto Viva a Flora;
Ÿ Proteção das APPs e Reserva Legal;
Ÿ Monitoramento da fauna.

BIODIVERSIDADE DE SERVIÇOS
ECOSSISTÊMICOS

Ÿ Medição do volume captado;
Ÿ Análise das características físico-

químicas e biológica;
Ÿ Eficiência na utilização do recurso;
Ÿ Tratamento e descarte 

ambientalmente adequado.

USO CONSCIENTE DOS
RECURSOS HÍDRICOS

Ÿ Manutenção da palha de cana no 
campo; 

Ÿ Sistema de preparo do solo reduzido 
ou “cultivo mínimo” ;

Ÿ Técnicas de conservação do solo; 
Ÿ Aplicação de vinhaça concentrada e 

localizada; 
Ÿ Método Interrotacional Ocorrendo 

Simultaneamente (MEIOSI).

CONSERVAÇÃO DO SOLO

Ÿ Conscientização ambiental dos 
colaboradores e comunidades, por 
meio dos Centros de Educação 
Ambiental com campanhas 
internas da Usina

PROMOÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO
AMBIENTAL

Ÿ Atendimento aos requisitos 
legais, controle de licenças e 
condicionantes e gerenciamento 
de aspectos e impactos 
ambientais;

Ÿ Manutenção das Certificações 
Ambientais e Segurança de 
Alimentos.

LEGISLAÇÕES
E COMPROMISSOS

Ÿ Acondicionamento, segregação, e 
destinação correta dos resíduos, 
de maneira ambientalmente 
adequada. 

GESTÃO EFICIENTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
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Nossa Unidade desenvolve um programa interno de Autofiscalização e 
Monitoramento da Emissão de Fumaça Preta da frota movida a diesel. São utilizados 
equipamentos de controle de poluição atmosférica, de gases de fontes fixas, móveis e 
todas as nossas caldeiras estão equipadas com lavadores de gases e ciclones. 

Anualmente é realizado o monitoramento da fumaça preta das emissões das fontes 
móveis advindas dos veículos e maquinários, no qual a escala de coloração classifica a 
emissão de CO2 em boa ou ruim. 

NOSSAS AÇÕES AMBIENTAIS

1 - MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Não somente são almejadas formas de mitigar a nossa exposição aos riscos das 
mudanças climáticas, mas também de ter uma gestão proativa sobre o tema. 
Anualmente, são elaborados inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE), 
como forma de mapear os impactos e identificar oportunidades de melhoria. O  
inventário é calculado com apoio de consultoria especializada, de acordo com a 
metodologia GHG Protocol e a Norma ABNT NBR ISO 14064-1.

O controle e possíveis diminuições nas emissões de GEE se deve principalmente a:

Ÿ Redução do consumo de diesel e substituição do diesel S500 pelo diesel S10;
Ÿ Diminuição da adubação mineral nitrogenada;
Ÿ Redução da utilização de calcário;
Ÿ A preocupação com a emissão de gases de efeito estufa é estendida à frota 

corporativa (na qual utilizamos 80% etanol);
Ÿ À utilização de máquinas de alta performance e ao rendimento energético, que, 

somados à adoção da agricultura de precisão, reduzem o uso de combustíveis;
Ÿ Cogeração de Energiproduzida no processo industrial e agrícola. a pelo bagaço da 

cana-de-açúcar e uso interno da energia. 

214,05
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104,41

216,14
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350

MP NOX
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MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 2020
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Em nossos processos agrícolas, o cultivo de cana-de-açúcar é desenvolvido em áreas 
de terceiros, por meio de contratos de parcerias agrícolas, sendo que, 
contratualmente, a gestão está delimitada, na maioria dos casos, apenas às áreas 
agricultáveis. 

Havendo áreas protegidas nesses territórios, a responsabilidade da manutenção de 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL) é dos proprietários. 
Mesmo assim, buscamos sempre estimular a preservação dessas áreas com nossos 
parceiros, inclusive fornecendo orientações sobre temas como Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e Novo Código Florestal. Em 2020 a CRV Industrial atingiu 95%  
propriedades cadastras no CAR.. 

2 - BIODIVERSIDADE E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS
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Apresentando os Projetos e Práticas atualmente implementadas na Usina que 
contribuem para a preservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmico:

O programa  é uma ação voltado para a preservação das APPs 
e incentivo a proteção e formação de áreas verde com o 
plantio de mudas nativas do cerrado. Como parte do projeto, 
foi formado um grupo multidisciplinar, com a participação de 
diversas áreas da Usina e realização de parcerias com as 
prefeituras para projetos de reflorestamento , assim como a 
realização de um concurso de fotografia da fauna, 
considerando a sustentabilidade e a eficiência ambiental.

A CRV Industrial tem viveiros próprios com espécies de 
árvores nativas e frutíferas, no qual são produzidas, 
anualmente, cerca de 50 mil mudas.

3 - PROJETOS AMBIENTAIS

Ÿ Em 2020 foram plantadas em áreas de APP dos parceiros 
agrícolas 6.760 mil mudas, representado em média de 6 
hectares de área em recuperação;

Ÿ Em doações à comunidade e entidades públicas foram 
15.691 mil mudas;

Ÿ Foram plantadas, desde o início do projeto há 4 anos, 200 
mil mudas de árvores plantas em projetos de recuperação 
Ambiental.   

Programa Viva  Flora
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Tem por objetivo avaliar os impactos da operação agrícola na 
vida animal, de tal modo que possa sugerir estratégias de 
conservação e preservação. Por meio de levantamentos e 
posterior mapeamento e análises, a usina permanece  atenta 
à população animal nas regiões de nossas propriedades 
agrícolas, permitindo se seguintes identificações :  

Avistameno da fauna

Trata-se de uma ação voltada para os colaboradores  da unidade, na qual o 
colaborador registra os avistamentos  dos animais identificados nas áreas de cultivo 
de cana. Em 2020 foram avistados um total de 54 espécimes com destaque para os 
mamíferos, entre eles, onça , lobo-guará e anta.  

Realização de campanhas para preservação da fauna

Em 2020 foi realizado um concurso de fotografia da fauna silvestre, com o objetivo de  
incentivar e sensibilizar os colaboradores sobre a importância da conservação da 
fauna, bem como auxiliando sobre o conhecimento da fauna local. 

Monitoramento da fauna

Anualmente são realizadas campanhas em sete áreas 
amostrais, com a realização de técnicas específicas para o 
levantamento científico das espécies. Em 2020 foram 
catalogadas no monitoramento de fauna na área de 
influência, um total de 2.562 animais com registros de 213 
espécies da fauna silvestre distribuídas em 98 famílias  com os 
seguintes quantitativos por espécies: 

Monitoramento 2020 An�bios Repteis Aves Mamíferos

Total de Espécimes 243 17 2.254 48

Espécies Ameaçadas ou 

Vulneráveis

0 0 0 2
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As ações de conservação do solo direcionam as práticas de manejo de acordo com as 
necessidades agricultáveis do solo, recuperação, proteção e nutrição , com o objetivo 
de explorar o terreno de maneira sustentável para o cultivo da cana. Entre as técnicas 
adotadas no uso do solo, destacamos:

Ÿ Colheita mecanizada, colheita manual sem uso de fogo;
Ÿ Realização adequada da adubação do solo a cada ciclo, de acordo com a necessidade 

da Cultura e do solo , melhorando as  características físicas, químicas e biológicas do 
solo;

Ÿ Aplicação de defensivos agrícolas de acordo com o receituário agronômico, 
conforme os limites determinados e a recomendação técnica;

Ÿ Utilização de curvas de nível, terraços e lombadas para diminuir o comprimento de 
rampa, proporcionando menor velocidade de escoamento da água e aumentando 
sua infiltração no solo;

Ÿ Utilização da palhada para retenção da umidade, liberação de nutrientes e redução 
da compactação do solo;

Ÿ Reposição de matéria orgânica, com utilização de subprodutos, como vinhaça e 
torta de filtro;

Ÿ Uso de sistema de preparo reduzido, que promove a movimentação mínima do solo;
Ÿ Em uma  área de colheita de 21.244,15 hectares, em 87,7% desta foi realizada a 

colheita mecanizada. No restante, 12,3%, foi desenvolvida a colheita manual.

4 - CONSERVAÇÃO DO SOLO
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Reutilização produtiva

A reutilização dos resíduos gerados nas operações contribui  para a sustentabilidade 
do negócio. Cerca de 99% dos resíduos gerados são reaproveitados em nossos 
processos agroindustriais, dentre os quais podemos destacar:

Torta de filtro

Gerada na clarificação do caldo de cana, a torta é rica em fósforo e matéria orgânica. 
Após tratamento e complementação com nutrientes, resulta em um adubo orgânico 
utilizado no plantio e nas socas, substituindo o uso de fertilizantes minerais.
Foram produzido em 2020 um total de 27.482 toneladas de torta. 100% do produto foi 
reaproveitado no campo, aplicados em  867,47 hectares durante os  processos 
agroindustriais. 

Controle Biológico de Pragas 

Uso de Controles Biológicos diminui a utilização de inseticidas. Em 2020 foi duplicado o 
controle com Cotesia em 8.148,680 ha, ou seja duplicamos a área.

1.312

3.773

4.114

8.148,68

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

APLICAÇÃO DE COTÉSIA

Área

Volume/copo
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Vinhaça

Subproduto da produção de etanol, a vinhaça é rica em potássio, um nutriente 
necessário à adubação. Com ações rigorosamente controladas, a vinhaça é 
integralmente aproveitada nas lavouras por meio de fertirrigação, utilizada para nutrir 
o solo.

 A vinhaça é armazenada em reservatórios impermeabilizados, prevenindo a 
contaminação do solo.

Ao longo dos últimos anos, a CRV Industrial tem investido na ampliação das áreas de 
aplicação de vinhaça  e agora temos a aplicação localizada, técnica que permite reduzir 
o custo médio com adubação mineral e traz a possibilidade de ganho de 
produtividade. 

Em 2020 realizamos uma fertirrigação em 3.162,21 hectares de cana plantada, superior à 
área de irrigação com água limpa, que totalizou em 2.657,64 hectares.
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5 - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

Não praticamos queima de cana. A  colheita é realizada de forma mecanizada e 
manual. Os incêndios que ocorrem são, em sua maioria, acidentais ou de origem 
criminosa. Podem também ser iniciados naturalmente, como, por exemplo, mediante 
incidência de raio. 

A ocorrência de incêndios é um assuntos que nos preocupa bastante, pois expõe 
pessoas em situação de risco e gera impacto ambiental. Por isso, nesses dois anos 
dedicamos grandes esforços nas ações e atividades de prevenção e controle de 
incêndios:

Ÿ A usina  possui um Programa de Prevenção a Incêndios, que compreende diversas 
ações e atividades:

Ÿ Possuímos Brigadas de Incêndios, os colaboradores são capacitadas e treinadas 
constantemente;

Ÿ As frentes agrícolas dispõem de caminhões pipa, que acompanham as atividades de 
colheita mecanizada e os serviços a quente, como solda;

Ÿ No campo, outra iniciativa é a manutenção dos aceiros, que devem estar limpos e 
com metragem adequada para ajudar a conter a propagação do fogo;

Ÿ Realizamos vigilância e monitoramento, em torres, com equipe fixa 24 horas por 
dia, todos os dias do ano. Os recursos e equipamentos (mirantes, caminhões 
motobombas, viaturas, caminhões de apoio e veículos emergenciais) são 
exclusivos para essas atividades e estrategicamente alocados;

Ÿ  Todas as colhedoras são dotadas de kits de combate a incêndios. É importante 
salientar, também, as ações de conscientização sobre prevenção de incêndios 
promovida pelas campanhas de educação ambiental.

A partir dessas ações ambientais de combate ao incêndio e controle dos focos, 
obtivemos uma diminuição bem significativa junto aos nossos canaviais e 
consequentemente menos impactos ambientais. 
Em 2020 obtivemos uma área de colheita com 94% sem  ocorrência de fogo criminoso 
superando os dados estimados em 2019. 
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Possuímos uma Central de Resíduos para acondicionar todos resíduos coletados na 
unidade e frentes de serviços ( campo). As ações de gestão e gerenciamento ocorrem 
conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que utiliza os 
conceitos dos 3Rs:

• Reduzir o consumo de insumos e materiais;
• Reutilizar os materiais e subprodutos gerados;
• Reciclar os materiais, quando possível;

O objetivo do plano é sistematizar a gestão de resíduos sólidos provenientes das 
atividades agroindustriais, prevenindo impactos nocivos ao meio ambiente e 
garantindo a destinação adequadas dos resíduos;

Alguns pontos que podem ser destacados na Gestão dos Resíduos da CRV Industrial: 

• 100% do gerenciamento correto de resíduos, entre eles: 
recicláveis, perigosos e não recicláveis. 

6 - GERENCIAMENTO EFICIENTE DOS RESÍDUOS

351.960 

38.610 

24.030 

16.520 

12.370 

7.605 

6.740 

 -  100.000  200.000  300.000  400.000

SUCATA FERROSA Kg

ÓLEO CONTAMINADO/UUSADO Lts

PLÁSTICO kg

SOLIDOS E LIQUÍDOS DA CAIXA SÃO Lts

PAPEL Kg

EMBALAGEM DE AGROTÓXICO Unid

RESIDUOS CONTAMINADOS Kg

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS 2020
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7 - GERENCIAMENTO E USO CONSCIENTE DOS
     RECURSOS HÍDRICOS

Nas nossas atividades produtivas utilizamos água para o processamento da cana-de-
açúcar.  Neste sentido é realizada captação de água de rios ou de poços subterrâneos, 
respeitando as outorgas hídricas. 

A água é consumida para irrigação ou para uso no processo industrial (geração de 
vapor, lavagem, resfriamento, dentre outros usos) e vem sendo reaproveitada no 
máximo, evitando assim novas captações.  Após o uso industrial, as águas recebem 
tratamento e são incorporadas à vinhaça para fins de fertirrigação, seguindo padrões 
estabelecidos pelos Planos de Aplicação de Vinhaça (PAV) em legislações estaduais. 
Assim, não é efetuado o  lançamento de efluentes em corpos hídricos.

A CRV possui programas de monitoramento quantitativo e qualitativo de recursos 
hídricos, definidos nos processos de licenciamento ambiental, no qual, são 
monitoradas sete áreas amostrais. Nesses locais são coletadas amostras de água junto 
aos cursos hídricos e avaliada a qualidade ambiental (física, química e biológica).

Realizamos periodicamente as medições do volume captado, em fontes superficiais e 
subterrâneas. Nosso volume de captação de água apresenta valor médio de 1,38 m³ 
por tonelada de cana-de-açúcar processada.

Uso da Água - Safra 2020

Volume Total Outorgado  2.670,648 m3

Volume Total U�lizado 2.437,274 m3

Consumo Outorgado 499 m3/ dia

Média U�lizada 455 m3/dia

13



A cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço da cana-de-açúcar é uma 
alternativa sustentável, pois reduz os impactos ambientais e disponibiliza energia 
elétrica a custos reduzidos, além de se tratar de uma energia limpa e renovável.

Isto acontece porque o bagaço da cana, resultante do processo de moagem, é 
reaproveitado para produção de energia elétrica através da queima  nas caldeiras, 
produzindo vapor quente. Essa energia é utilizada durante o período de safra para 
abastecer toda a unidade, tornando a companhia autossuficiente, sendo o seu 
excedente vendido as concessionárias de energia elétrica e ANEEL.

Em 2020 a Usina CRV Industrial foi 99,70% autossuficiente durante o período de safra 
(abril a outubro), ou seja, utilizou somente energia elétrica gerada pela queima do 
bagaço da cana, evitando assim a compra energia das concessionarias, além disso, 
encaminhou parte desta energia para o funcionamento dos maquinários de irrigação 
junto as áreas irrigadas de cana.

8 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA X ENERGIA LIMPA

Energia Gerada KW/HRS 35.113.343,00

Energia para irrigação KW/HRS 3.327.189,00

Compra de energia KW/HRS 104.160,00

Consumo especificode Energia  KWH/TC 19,90

Energia Gerada % 99,70
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A educação é elemento-chave para a conscientização da importância do meio 
ambiente. Sendo assim, a CRV Industrial busca fomentar constantemente a nossa 
cultura de comprometimento com a sustentabilidade ambiental junto aos 
colaboradores e aos diferentes públicos externos com os quais nos relacionamos.

A usina mantém parcerias institucionais com prefeituras e redes escolares com o 
objetivo de conscientizar colaboradores, estudantes, visitantes técnicos e a 
comunidade em geral sobre a importância da preservação de recursos naturais e do 
respeito ao meio ambiente.

Com destaque para as seguintes ações:

Ÿ Doações de mudas;
Ÿ Projetos de reflorestamento com as instituições de ensino; 
Ÿ Doações de coletores de resíduos;
Ÿ Campanha de combate a incêndios;
Ÿ Palestras e oficinas educativas;
Ÿ Projetos de recuperação de nascentes com secretarias de meio ambiente da região. 
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A execução do PGA representa, mais especificamente, um conjunto de atividades que 
visam:

Ÿ Melhoria continua da qualidade ambiental do empreendimento;
Ÿ Estabelecer procedimentos de controle ambiental adequados para o seu 

funcionamento e mitigação dos impactos ambientais; 
Ÿ Fornecer os subsídios necessários à continuidade do processo de licenciamento 

nos órgãos competentes;
Ÿ Promover o controle e a gestão ambiental de todas as atividades desenvolvidas na 

Usina;
Ÿ Estabelecer  metas e  compromissos de cunho ambiental voltadas para 

sustentabilidade  da empresa.

ATENDIMENTO ÀS
LEGISLAÇÕES E
COMPROMISSOS
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