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RESUMO 

 

Um dos grandes desafios para a humanidade neste século é realizar a transição 

para um futuro pautado no uso de energia sustentável. Os biocombustíveis, 

especialmente o etanol de cana-de-açúcar vem sendo cotejado como uma das 

melhores opções para tal objetivo. Entretanto, à produção do etanol da cana-de-

açúcar, associa-se uma série de impactos ambientais significativos, e tem sido alvo 

de inúmeras críticas por parte do mercado internacional. Nesse sentido, há 

necessidade de demonstrar a sustentabilidade na cadeia produtiva do etanol a fim 

de garantir que tal alternativa energética atenda de fato aos requisitos do 

desenvolvimento sustentável. Existem várias ferramentas de gestão ambiental 

aplicadas à cadeia produtiva do etanol, dentre essas, destacam-se a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) e a Certificação Ambiental. O objetivo principal desta 

pesquisa consiste propor orientações para promover uma maior aproximação entre a 

Certificação Bonsucro e os Estudos de Impacto Ambiental aplicados ao setor 

sucroenergético. A importância desta pesquisa reside na possível que os futuros 

Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) do setor possam incluir aspectos relevantes 

para a certificação ambiental na cadeia produtiva sucroenergético. A metodologia 

utilizada Qualitativa, Exploratório-Descritiva, através de um Estudo de Caso 

Multicaso.  O instrumento de coleta de dados utilizada é de fonte documental, 

entrevista focal e semiestruturadas, analisadas pelos princípios da Análise de 

Conteúdo.  A associação entre os instrumentos de gestão ambiental mostrou que os 

pontos de maior diálogo no conteúdo do EIA comparado aos princípios da 

Certificação são os voltados para as questões do solo, água, biodiversidade, 

serviços ecológicos e crescimento econômico. Os critérios da certificação Bonsucro 

que não apresentam nenhuma associação com os EIAs analisados dizem respeito 

aos impactos socioeconômicos, relacionados principalmente a questões trabalhistas, 

produção de conhecimento especializado e qualificação de mão-de-obra e 

monitoramento da eficiência da produção e do processo. Essa pesquisa visualiza 

como potencialidade de aproximação entre os EIAs do setor sucroenergético e a 

certificação Bonsucro incrementar e consubstanciar a abordagem dos impactos 

sociais nos EIAs, principalmente impactos voltados para as questões trabalhistas. 

Em termos de contribuições dessa pesquisa à prática, no âmbito do mestrado 



 
 

profissional, pode-se prover orientações técnicas para elaboração de estudos de 

impacto ambiental do setor sucroenergético, principalmente no tocante a abordagem 

de impactos socioambientais e com vistas à obtenção da certificação Bonsucro; 

orientar as etapas de diagnóstico, identificação e avaliação de impactos 

socioambientais, bem como a proposição de programas ambientais de modo que a 

facilitar a futura obtenção da certificação Bonsucro durante a operação do 

empreendimento do setor sucroalcooleiro; e incentivar a economia de investimentos 

em todo o ciclo de vida de um empreendimento do setor sucroenergético, quanto à 

variável socioambiental, pela valorização das potencialidades de instrumentos de 

gestão ambiental (EIA e certificação) aplicáveis. 

 

Palavras-chave: Etanol. Certificação Bonsucro. Avaliação de Impacto Ambiental. 

Setor sucroenergético. Gestão Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

One of the major challenges for humanity in this century is to transition to a future 

guided in the use of sustainable energy. Biofuels, especially ethanol from sugar cane 

is being collated as one of the best options for this goal. However, the production of 

ethanol from sugar cane, is associated with a number of significant environmental 

impacts, and has been the target of much criticism from the international market. In 

this sense, there is a need to demonstrate sustainability in the ethanol production 

chain to ensure that such alternative energy actually meets the requirements of 

sustainable development. There are various environmental management tools 

applied to the ethanol production chain, among these, we highlight the Environmental 

Impact Assessment (EIA) and Environmental Certification. The main objective of this 

research is to propose guidelines to promote closer ties between the Bonsucro 

Certification and Environmental Impact Studies applied to the sugarcane industry. 

The importance of this research lies in the possible future Environmental Impact 

Assessments (EIAs) sector may include aspects relevant to the environmental 

certification in sugarcane production chain. The methodology Qualitative Exploratory 

- Descriptive, through a case study multicase. The data collection instrument used is 

from reports focal semistructured interview and analyzed the principles of content 

analysis. The association between environmental management instruments showed 

that the points of greater dialogue on the content of EIA compared to the principles of 

certification are facing the issues of soil, water, biodiversity, ecological services and 

economic growth. The criteria of accreditation Bonsucro that bear no association with 

EIAs analyzed relate to socioeconomic, primarily related to labor issues, production 

expertise and qualification of skilled labor and monitoring the efficiency of production 

and process impacts. This research sees as potential for rapprochement between the 

EIA and the sugarcane industry Bonsucro enhance and substantiate the approach of 

social impacts in EIA, impacts mainly focused on labor issues accreditation. In terms 

of contributions of this research into practice within the professional master's degree, 

can provide technical guidance for the preparation of environmental impact studies of 

the sugar-energy sector, especially with regard to environmental impacts and 



 
 

approach in order to obtain the Bonsucro certification; guide the steps of diagnosis, 

identification and assessment of environmental impacts, as well as the proposition of 

environmental programs so as to facilitate the achievement of future Bonsucro 

accreditation during the operation of the business of the sugarcane sector; and 

encourage investment in the economy of the entire lifecycle of an enterprise's 

sugarcane industry, as the environmental variable, the appreciation of the potential of 

environmental management tools ( EIA and certification ) apply. 

Keywords: Ethanol. Bonsucro certification. Environmental Impact Assessment. 

Sugarcane industry. Environmental Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios para a humanidade neste século é realizar a 

transição para um futuro pautado no uso de energia sustentável. A busca pela 

redução da emissão dos gases de efeito estufa (GEE), que predomina a matriz 

energética internacional consiste em uma preocupação global e atual.  

A energia é fundamental para o desenvolvimento humano e está 

conectada de muitas formas ao desafio da sustentabilidade. Atingir os objetivos da 

sustentabilidade exigirá mudanças não apenas no modo pelo qual a energia é 

fornecida, mas no modo como é usada. A energia está no centro do desafio da 

sustentabilidade em todas as suas dimensões: social, econômico e ambiental 

(BORBA; GASPAR, 2010).  

Segundo Meira Filho e Macedo (2010), o uso de fontes de energias 

renováveis e com baixo teor de carbono, dentre os quais os biocombustíveis, é uma 

das estratégias para energia sustentável, para mitigação da emissão de GEE e 

combate as mudanças climáticas. A preocupação mundial com as mudanças 

climáticas, combinada com a dependência mundial de combustíveis fósseis, maior 

volatilidade dos preços e as incertezas crescentes sobre a oferta de petróleo têm 

motivado um interesse crescente por fontes de energia renováveis, notadamente os 

biocombustíveis.  

O aquecimento global decorrente das atividades humanas é 

consequência da concentração na atmosfera de gases que acarretam no processo 

de mudanças climáticas graduais, destacando-se: o dióxido de carbono (proveniente 

da queima de combustíveis fósseis, fabricação de cimento e desflorestamento); 

metano (decomposição anaeróbica de matéria orgânica); óxido nitroso (fertilizantes 

nitrogenados e indústria química); e certos gases industriais à base de halogênios 

(MEIRA FILHO; MACEDO, 2010). 

Apesar da redução das emissões de GEE ser um objetivo quase inerente 

a políticas públicas e privadas, a possibilidade do esgotamento futuro do petróleo, a 

segurança energética, a redução do consumo de combustíveis fósseis, impactos 

ambientais locais, desenvolvimento rural e ampliação da pauta de exportações 
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também são razões para a promoção e uso de biocombustíveis, além dos benefícios 

à saúde (PIRES; SCHECHTMAN, 2010).  

Segundo Saldiva et al. (2010), os efeitos positivos na saúde causariam 

melhora na qualidade de vida de milhares de pessoas e pouparia milhões de dólares 

aos cofres públicos numa cidade como São Paulo. 

Dentre os diferentes tipos de bioenergia, altamente eficientes e com baixo 

custo de produção, o etanol de cana-de-açúcar é uma das melhores opções para 

mitigar as emissões de gases de efeito estufa decorrente da queima de 

combustíveis fósseis (MEIRA FILHO; MACEDO, 2010).  

Para Alves et al. (2008) o etanol da cana-de-açúcar é o que apresenta 

melhor desempenho em relação ao custo e na relação consumo/produção de 

energia. O etanol tem sido apontado pela comunidade internacional como uma das 

possíveis soluções aos problemas ambientais relacionados aos meios de transporte. 

A bioenergia não é uma alternativa capaz de solucionar totalmente o 

problema energético, mas tem o papel de substituir parcialmente aos combustíveis 

fósseis nos meios de transporte, sendo um componente necessário da transição 

para um futuro de energia sustentável (PACALA; SOCOLOW, 2004). 

Apesar do sucesso do etanol, são necessárias políticas públicas que 

reforcem o estabelecimento de competências tecnológica nacional para sua 

utilização eficiente e sustentável, tais como, formação de recursos humanos para 

pesquisa e desenvolvimento, estímulo da engenharia automotiva nacional e 

incentivo ao usuário (NIGRO; SZWARC, 2010).  

O Brasil é um importante produtor e consumidor de combustíveis 

renováveis. Isso foi assegurado por desenvolvimento tecnológico e investimentos 

realizados persistentemente, com grande participação pública durante as últimas 

décadas. Goldemberg, Nigro e Coelho (2008) destaca como os principais 

macrodesafios identificados à manutenção dessa liderança: melhorar a 

sustentabilidade social e ambiental da produção e o uso dos biocombustíveis, 

inclusive para defendê-los no mercado internacional; planejar e adequar a cadeia 

produtiva para atender à expansão da demanda, com atenção especial aos gargalos 

em bens de capital e logística, aperfeiçoar e expandir o mercado doméstico; criar e 
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desenvolver o mercado internacional; desenvolver e difundir tecnologias 

incrementais e radicais em prazos apropriados para manter a competitividade 

racional e ter coordenados as ações dos vários atores relacionados com a cadeia.   

O Brasil tem se consolidado como um grande produtor mundial de açúcar 

e etanol, conforme Oliveira et al. (2012), a partir da biomassa da cana-de-açúcar.  O 

setor sucroalcooleiro brasileiro, ainda segundo este autor, vem ganhando espaço no 

mercado interno e externo em função da diversidade e da melhoria de produtividade 

e tecnologia de que tem domínio, sendo considerado como o mais competitivo 

internacionalmente. 

Entretanto, a produção do etanol representa alguns problemas 

associados ao meio ambiente. Impactos negativos podem ser encontrados em todas 

as etapas do processo produtivo desde a fase agrícola até a fase industrial, em 

diferentes intensidades e importância (OMETTO, 2005).  

O etanol produzido no Brasil tem sido alvo de inúmeras críticas por parte 

do mercado internacional, principalmente o europeu, que acusa a produção 

brasileira de graves problemas ao ambiente, como desmatamento, perda de 

biodiversidade, e as questões sociais como trabalho escravo, trabalho infantil 

(ESPÍNDOLA, 2009).  

Nesse sentido, há uma necessidade de demonstrar a sustentabilidade na 

cadeia produtiva do etanol a fim de garantir que tal alternativa energética atende de 

fato às premissas da sustentabilidade. 

Há várias ferramentas que contribuem no processo da sustentabilidade 

ambiental, destacando-se Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), Avaliação de 

Sustentabilidade, Avaliação Ambiental Estratégica, Zoneamento Agroambiental, 

Avaliação de Impacto Ambiental e Certificação Ambiental (GALLARDO; BOND, 

2011). 

Duas dessas ferramentas de gestão ambiental vêm sendo notadamente 

utilizadas no país para demonstrar a sustentabilidade na cadeia produtiva do etanol, 

a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e a Certificação Ambiental, segundo 

Sanches (2011). Ainda segundo a autora, a integração desses instrumentos de 

gestão ambiental é pouco explorada em trabalhos científicos. 
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A AIA, inicialmente proposta como mecanismo de consulta prévia sobre a 

viabilidade ambiental de um projeto consolidou sua participação em processos 

decisórios, com seu caráter prévio e preventivo, tem como um de seus principais 

objetivos ser um instrumento de planejamento para o desenvolvimento sustentável 

incitando os proponentes a conceber projetos ambientalmente menos agressivos e 

não simplesmente julgar se os impactos de cada projeto são aceitáveis ou não 

(SÁNCHEZ, 1993; GALLARDO, 2004). No caso de usinas de açúcar e álcool, inclui 

desde a concepção do projeto, a fase agrícola, até a operação da usina, 

concentrando-se principalmente nas atividades diretamente relacionadas a essas 

fases. 

Ela surge como resposta à pressão exercida por parcela organizada da 

opinião pública, no questionamento sobre a inserção da variável ambiental no 

processo decisório de empreendimentos que podem causar impactos ambientais.   

A certificação ambiental como instrumento de gestão ambiental, segundo 

Barbieri (2011), comunica ao consumidor que determinado produto ou serviço está 

de acordo com as perspectivas da sustentabilidade. Representa um instrumento 

decisivo ao sinalizar ao mercado que a organização certificada cumpre as 

exigências necessárias para receber o selo socioambiental e, principalmente, 

garante credibilidade à campanha de marketing ambiental da empresa. 

A certificação como instrumento que visa diferenciar produtos e 

produtores, tem por finalidade atestar a adoção e práticas de critérios técnicos, 

viabilidade econômica e responsabilidade socioambiental na cadeia produtiva sobre 

o tripé social, ambiental e econômico assegurando que determinado produto é 

oriundo de processos comprometidos com o desenvolvimento sustentável 

(ESPÍNDOLA, 2009). Assim, pode ser considerada uma ferramenta importante no 

incentivo às mudanças socioambientais e no fortalecimento da cidadania, uma vez 

que o consumidor pode, através de suas escolhas no momento da compra, optar por 

processos produtivos mais sustentáveis (ESPÍNDOLA, 2009, PINTO; PRADA, 2008). 

O uso da certificação torna-se necessário na medida em que alguns 

mercados, como o da União Europeia, exigem o selo de sustentabilidade para todos 

os biocombustíveis produzidos ou importados por seus países membros, já que a 

certificação é a demonstração de que requisitos especificados relativos a um 
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produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos, ou seja, avaliação 

da conformidade (MOURA, et al., 2012).  

No caso do etanol brasileiro, tal certificação tem o objetivo neutralizar as 

constantes críticas veiculadas sobre as más práticas adotadas por alguns produtores 

do setor sucroenergético e propiciar ao setor uma maior credibilidade tanto no 

mercado externo quanto no interno (OLIVEIRA et al., 2012).  

Nesse contexto, padrões de sustentabilidade e certificações privadas, 

desenvolvidos por iniciativas tais como Bonsucro, o Roundtable on Sustainable 

Biofuels (RSB) e International Sustainability the Carbon Certification (ISCC) 

tornaram-se frequentes nos últimos anos, como uma forma de melhorar a 

sustentabilidade dos produtos. Estas certificações estão focadas especialmente em 

reduções de emissões de GEE, da magnitude de outros impactos ambientais 

adversos e dos impactos socioeconômicos adversos. 

A Bonsucro é uma certificação específica para o setor sucroenergético. 

Segundo Moura et al. (2012), a Bonsucro, antes chamada de Better Sugar Cane 

Initiative, é uma iniciativa multi-stakeholders, não lucrativa, com o objetivo de reduzir 

os impactos ambientais e sociais da produção da cana-de-açúcar. 

A sede da Bonsucro está localizada em Londres, Reino Unido. O sistema 

de certificação foi lançado em 2011 e já emitiu 38 certificados a usinas produtoras de 

açúcar e etanol, a partir da cana-de-açúcar, até janeiro de 2014. Do total de 

certificados emitidos, 36 foram para usinas brasileiras e dois para australianas. 

Também em 2011, a certificação Bonsucro foi aceita na União Europeia (UE) como 

prova de sustentabilidade, segundo Diretiva de Energia Renovável da EU 

(BONSUCRO, 2011).  

O estudo realizado por Sanches (2011), que associa Avaliação de 

Impacto Ambiental e as Normas de Gestão Ambiental da Série ISO 14000, norteou 

os questionamentos sobre a associação da Avaliação de Impacto Ambiental com 

outros instrumentos de gestão ambiental.  

Uma vez que ambos os instrumentos de gestão ambiental – Bonsucro e 

AIA – são ferramentas recomendadas para a promoção da sustentabilidade e 

aplicadas às iniciativas do setor sucroenergético, estabelece-se como pergunta 
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dessa pesquisa: Como realizar uma aproximação entre os critérios da 

certificação Bonsucro e os impactos descritos nos Estudos de Impacto 

Ambiental do setor sucroenergético? 

 

1.1  OBJETIVO 

 

O objetivo principal desta pesquisa consiste em propor orientações para 

promover uma maior aproximação entre a Certificação Bonsucro e os Estudos 

de Impacto Ambiental aplicados ao setor sucroenergético. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o setor sucroenergético; 

 Realizar um estudo comparativo entre os Estudos de Impacto 

Ambiental e a Certificação Bonsucro, de modo a sugerir diretrizes 

que subsidiem uma maior integração desses instrumentos; 

 Criar categorias na certificação Bonsucro e no Estudo de Impacto 

Ambiental para a associação entre os instrumentos; 

 Identificar potencialidades para aproximação entre o Estudo de 

Impacto Ambiental e a Certificação Bonsucro; 

 

 

1.3  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O EIA é obrigatório para o Licenciamento Ambiental no Brasil, sendo que 

seu principal objetivo é atestar viabilidade ambiental do empreendimento, em todo 

seu ciclo de vida por meio da análise dos principais impactos ambientais associados 

ao empreendimento e com a proposição de medidas mitigadoras para sua 

atenuação (GALLARDO, 2004).  

A certificação Bonsucro tem sido um requisito obrigatório para as 

empresas que visam o mercado internacional, principalmente o europeu (MOURA et 

al., 2012). Nesse sentido, a cada dia mais empresas estão aderindo a tal 
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certificação, segundo informações fornecidas em entrevista com representante da 

UNICA – União da Indústria de Cana-de-Açúcar em Outubro de 2013.  

Uma maior aproximação entre essas ferramentas de gestão ambiental 

pode considerar que futuros EIAs do setor incluam aspectos relacionados à 

certificação ambiental na cadeia produtiva sucroenergético, incentivando à adoção 

da própria certificação, apontada por Moura et al. (2012), como de suma importância 

para o setor no Brasil, além de contribuir para uma maior reflexão sobre o processo 

de AIA, elucidando pontos a serem melhorados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Referencial teórico deste trabalho obedece ao esquema de raciocínio 

de acordo com os constructos da Gestão Ambiental, Certificação Ambiental e 

Avaliação de Impacto Ambiental conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Constructos da pesquisa – Gestão, Certificação e AIA 

 
Fonte: Elaboração própria (2013). 

 

A Figura 1 mostra dois intrumentos de gestão muito utilizados no setor 

sucroenergético e que cada um apresenta, dentro do paradigma ambiental da 

gestão, um arcaboço teórico. As setas mostram que eles se ralacionam. Seu 

objetivo é situar os constructos teóricos desta pesquisa no paradigma ambiental. 

A partir desta contextualização, discutiremos cada constructo teórico 

apresentado com suas discussões e teóricos.    

 

2.1 GESTÃO AMBIENTAL 

 

Nas últimas três décadas o desenvolvimento sustentável tem sido 

apontado como um possível caminho para amenizar a crise socioambiental, apesar 

das inúmeras críticas de várias correntes ambientalistas (BARBIERI et al., 2010). 

GESTÃO AMBIENTAL DO SETOR SUCROENERGÉTICO

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL AVALIAÇÂO DE IMPACTOS AMBIENTAIS
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Em 1983, Gro Harlem Brundtland assume a presidência da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU e, quatro anos depois, a 

Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou o relatório ―Nosso Futuro 

Comum‖, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento capaz de encontrar as necessidades atuais sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades (CMMAD, 

1991).  

Esse desenvolvimento precisa levar em consideração a sustentabilidade 

econômica, ambiental, social, ou seja, considerando as dimensões da 

sustentabilidade: equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica 

(SACHS; 1993, p.7), segundo o triple bottom line, proposto por Elkington (2001).  

Dias (2004, p. 32) ressalta que ―O desenvolvimento econômico e o 

cuidado com o meio ambiente são compatíveis, interdependentes e necessários. A 

alta produtividade, a tecnologia moderna e o desenvolvimento econômico podem e 

devem coexistir com um meio ambiente saudável‖. 

O desenvolvimento sustentável requer a combinação de mudanças 

técnicas e sociais, uma vez que estas estão profundamente relacionadas (BARBIERI 

et al., 2010).  

Adequando-se a esse apelo por mais responsabilidade socioambiental, as 

empresas têm quebrado paradigmas empresariais e inserido cada vez mais o meio 

ambiente em suas prioridades e metas a serem alcançadas, através da Gestão 

Ambiental Empresarial (BARBIERI et al., 2010).  

A responsabilidade ambiental passa a ser encarada como uma 

necessidade de sobrevivência, em consequência do aumento da conscientização da 

população quanto à importância da conservação do meio ambiente e do surgimento 

da legislação ambiental nas décadas de 1970 e 1980 (GUELERE FILHO et al., 

2008).  

Bulchholz (1998) afirma que o meio ambiente era encarado como 

depósito dos processos produtivos, onde a gestão ambiental adotada pelas 

empresas, até então, era a omissão, já que os poluentes gerados eram diluídos e 

dispersados no meio sem qualquer tratamento prévio.  
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A multiplicação de acidentes e problemas ambientais e a ação do 

movimento ecológico, sobretudo a partir da década de 1970, impuseram com toda 

força um questionamento aos modelos de desenvolvimento industrial, tanto 

capitalista quanto socialista, despertando na sociedade uma nova consciência 

relacionada à dimensão ambiental da realidade que impulsionou o surgimento de 

leis ambientais primordialmente nos países industrializados, fazendo com que as 

empresas começassem a adotar posturas de gestão ambiental com maiores gastos 

com a proteção ambiental. Esses gastos passaram a ser vistos como investimento a 

longo prazo e, paradoxalmente, como vantagem competitiva (CALLENBACH et al., 

1993; SÁNCHEZ, 2001).  

Para Callenbach et al. (1993), a gestão ambiental está associada à ideia 

de resolver os problemas ambientais em benefício da empresa. Ela carece de uma 

dimensão ética, e suas principais motivações são a observância das leis e a 

melhoria da imagem da empresa. Por sua vez, o gerenciamento ecológico é 

motivado por uma ética ecológica e por uma preocupação com o bem-estar das 

futuras gerações. Seu ponto de partida é uma mudança de valores na cultura 

empresarial. 

 

2.1.1 Evolução da Taxonomia da Gestão Ambiental 

 

A internacionalização da variável ecológica no âmbito dos negócios não 

ocorreu de forma homogênea, variando entre as unidades produtivas, seja pela 

natureza do negócio da empresa, seja porque depende do grau de conscientização 

da alta administração em matéria ambiental (CORAZZA, 2003).  

Nesse sentido, Jabbour e Santos (2006) em seu estudo a ―Evolução da 

Gestão Ambiental: uma taxonomia integrada à gestão da produção e de recursos 

humanos‖ definem três níveis da evolução da integração da gestão ambiental na 

organização, baseando-se em alguns autores como Maimon (1994), Sanches 

(2000), Rohrich e Cunha (2004), Barbieri (2004), Donaire (1994) e Corazza (2003):  

 Especialização funcional da gestão ambiental; 

 Integração interna da dimensão ecológica; 

 Integração externa da variável ecológica. 
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Ainda segundo Jabbour e Santos (2006), na especialização funcional 

ocorre a institucionalização das atividades ambientais na empresa. A organização 

incorpora equipamentos de controle de poluição nas saídas, sem modificar a 

estrutura produtiva e produto, sendo uma abordagem reativa, não se preocupando 

com o ambiente competitivo nem com a formulação de uma ecoestratégia, pois seu 

objetivo é evitar a geração de problemas ecológicos para a cúpula administrativa 

(MAIMON, 1994; BARBIERI, 2004; SEIFFERT, 2005; DONAIRE, 1994; JABBOUR; 

SANTOS, 2006) 

No estágio de integração interna da variável ambiental, há a 

determinação das atividades ambientais com base nos objetivos de desempenho da 

empresa, principalmente com relação à prevenção da poluição, porém esse 

desempenho ainda não é tratado como fator estratégico e os objetivos de prevenção 

são estabelecidos sem a participação dinâmica da área ambiental (JABBOUR; 

SANTOS, 2006), sendo a variável ambiental tratada em projetos de negócios 

específicos, não sendo considerada relevante em todas as divisões da empresa 

(MAIMON, 1994; BARBIERI, 2011; SEIFFERT, 2005; DONAIRE, 1994; JABBOUR; 

SANTOS, 2006; CORAZZA, 2003). 

Na integração externa da gestão ambiental as atividades são 

incorporadas à estratégia empresarial, focada na exploração de oportunidades 

estratégicas identificadas no ambiente competitivo da empresa (JABBOUR; 

SANTOS, 2006). Segundo Donaire (1999), esse posicionamento organizacional se 

iniciou quando grandes empresas começaram a verificar que as despesas 

realizadas com gestão ambiental se transformavam em vantagens competitivas, 

sendo uma abordagem mais proativa, em que o comportamento empresarial abarca 

os objetivos ambientais em todos os níveis hierárquicos – da cúpula ao chão-de-

fábrica – redefinindo competências e responsabilidades (MAIMON, 1994; 

SANCHES, 2000; BARBIERI, 2011; SEIFFERT, 2005; DONAIRE, 1994; JABBOUR; 

SANTOS, 2006; CORAZZA, 2003; MINTZBERG, 2003, ROHRICH; CUNHA, 2004). 

O Quadro 1, faz uma síntese dos estudos de Jabbour e Santos (2006) e 

os principais autores citados usados nessa pesquisa: 
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Quadro 1 -  Evolução da Taxonomia da Gestão Ambiental  

  

NÍVEIS DA EVOLUÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL 

 

AUTORES 

Especialização 

funcional da 

gestão ambiental 

 

Integração interna da 

dimensão ecológica 

 

Integração externa da 

variável ecológica 

MAIMON (1994) Abordagem 

Reativa 

Abordagem 

Preventiva 

 

Abordagem proativa 

DONAIRE 

(1994) 

Controle 

ambiental nas 

saídas 

Controle nas práticas e 

processos ambientais 

Controle ambiental na 

gestão da empresa 

SANCHES 

(2000) 

 

Padrão reativo 

 

Padrão proativo 

CORAZZA 

(2003) 

 

Integração pontual 

 

Integração matricial 

MINTZBERG 

(2003) 

 

Burocracia 

Mecanizada 

 

Forma 

Divisionalizada 

 

Adhocracia 

ROHRICH E 

CUNHA 

(2004) 

 

Controle 

 

Prevenção 

 

proatividade 

BARBIERI 

(2004) 

 

Controle da 

Poluição 

 

Integração Preventiva 

 

Integração estratégica 

 

Evolução da Taxonomia da Gestão Ambiental 

 

 

Fonte -  Adaptado de Jabbour e Santos (2006). 

 

O Quadro 1, mostra que nos estudos sintetizados Jabbour e Santos 

(2006) há basicamente três estágios da Taxonomia da Gestão Ambiental, com 
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exceção dos estudos de Sanches (2000) e Corazza (2003) que apresentam apenas 

dois estágios, que variam em nomenclatura de autor para autor, partindo de uma 

abordagem reativa até uma abordagem proativa.  

Jabbour e Santos (2006) sintetizaram a nomenclatura das taxonomias da 

gestão ambiental em Especialização Funcional da Gestão Ambiental que seria a 

fase inicial; a Integração Interna da Dimensão Ecológica que seria uma fase 

intermediária; e a Integração Externa da Variável Ecológica que seria a fase atual 

da taxonomia da gestão ambiental e o nível mais desenvolvido das questões 

ambientais para as empresas. 

O Quadro 2, mostra um resumo da evolução da gestão ambiental a partir 

da perspectiva dos impactos estratégicos das ecoatividades e de sua taxonomia, 

mostrando as suas principais características em cada estágio. 

Quadro 2 – Evolução da Gestão Ambiental e Impacto estratégico da Ecoatividades 

IM
P

A
C

T
O

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 C
R

E
S

C
E

N
T

E
 D

A
S

 E
C

O
A

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 

Integração Externa da 

Dimensão Ambiental 

 

 

A gestão se estende a todas as áreas funcionais; 

A variável ambiental é considerada fonte geradora 

de vantagem competitiva; 

É determinante da estratégia empresarial; 

Forte impacto nas decisões de cúpulas. 

 

Integração Interna da 

Dimensão ambiental 

 

Importância da variável ambiental em objetivos 

definidos por outras áreas; 

Variável ambiental não impacta sobre todas as áreas 

funcionais;  

 

Especialização 

Funcional da 

Dimensão Ambiental 

 

Institucionalização de áreas responsáveis pelo meio 

ambiente; 

Desconsideração do potencial estratégico da 

variável ambiental; 

Reação à legislação ambiental 

Abordagem reativa 

Fonte – Adaptado de Jabbour e Santos (2006). 
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2.1.2 Definições de Gestão Ambiental 

 

A produção científica na área de Gestão Ambiental ganhou destaque a 

partir de 1990 com os trabalhos de Donaire (1994) e Jabbour e Santos (2006) que 

focaram seus estudos na responsabilidade social (DONAIRE, 1994) e evolução da 

gestão ambiental (JABBOUR; SANTOS, 2006). 

Barbieri (2011, p.19) define Gestão Ambiental como 
 

Diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como 
planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas 
com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto 
reduzindo, eliminando ou compensando os danos ou problemas causados 
pelas ações humanas quando evitando que eles surjam.  

 

Segundo Barbieri (2011) as primeiras manifestações de gestão ambiental 

foram estimuladas pelo esgotamento de recursos, devido a intensa exploração de 

madeira ocorrida na era mediaval. A partir da Revolução Industrial houve uma 

crescente necessidade de ações ambientais. O pós-guerra trouxe grande 

crescimento dos movimentos ambientais e crescimento da consciência ambiental por 

amplos setores da sociedade é um fator indutor da emergência da gestão ambiental. 

Grandes catástrofes ambientais de grande proporção elevaram a preocupação com 

o meio ambiente, extravasando para amplos setores da população. As últimas 

décadas do século XX foram particularmente fundamentais para o estabelecimento 

das preocupações ambientais e a solidificação da gestão ambiental.  

Segundo Arraes e Silva (2011), outros definem, explicitando o campo de 

atuação da Gestão Ambiental em todo processo produtivo, planejamento, 

implantação, operação, ampliação ou desativação de empreendimentos ou 

atividades (CARNEIRO et al., 2010; BRITO, 2008); ou como o processo produtivo 

(PIACENTE, 2005); ou como atividades empresariais, principalmente em termos de 

desenvolvimento de produto e processos (JABBOUR; SANTOS; BARBIERI, 2008). 

Outros definem, explicitando como a Gestão Ambiental se dá: conjunto de 

medidas e procedimentos, atividades administrativas e operacionais e políticas, 
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programas e práticas administrativas, ações integradas (CETRULO, 2010; VAZ, 

2010; BRITO, 2008, LIMA; CUNHA, LIRA, 2010; OLIVEIRA, 2009).  

Outros por fim, definem, explicitando a quem ou as quais setores da 

empresa, cabe fazer a Gestão Ambiental: a organização em questão, aos 

stakeholders, as empresas públicas ou privadas, aos gestores; a diversas áreas da 

organização; ou pelas organizações que são pressionadas pelas regulamentações, 

acionistas, investidores, bancos, consumidores e concorrência, governo, ou qualquer 

entidade ou indivíduo que mantenha relação de interdependência (LIMA; CUNHA, 

LIRA, 2010; PIACENTE, 2005; CASTRO, 2009; ASSIS et al., 2009; ALMEIDA; 

CEZARINO, 2010; OLIVEIRA, 2009; ANDRADE; DINIZ, 2007; ARRAES; SILVA, 

2011). 

A gestão ambiental pode ser entendida como o conjunto de 

procedimentos e atividades que objetiva conciliar desenvolvimento com qualidade 

ambiental. Tem como papel punir quem polui e preservar os recursos naturais 

monitorando e otimizando a sua utilização, o que resulta na redução dos danos ou 

problemas causados pelas ações antrópicas (SANCHES, 2011). 

Atualmente a gestão ambiental deve incluir três dimensões, no mínimo, 

Dimensão Espacial, Dimensão Temática e a Dimensão Institucional (BARBIERI, 

2011). 

A Dimensão Espacial é a área na qual se espera que as ações de gestão 

tenham efeito global, regional, nacional, local, setorial, empresarial, etc. A Dimensão 

Temática referente aos temas ambientais aos quais as ações se destinam ao ar, 

água, solo, fauna e flora, recursos minerais, chuva ácida e aquecimento global. Já 

no caso da Dimensão Institucional, está relacionada aos agentes que realizam as 

iniciativas ambientais, empresa, governo, sociedade civil e ONGs (BARBIERI, 2011). 

A Figura 2 resume as três dimensões da Gestão Ambiental discutidas por 

Barbieri (2011).  
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Figura 2 – As três dimensões da Gestão Ambiental 

 

Fonte: Adaptado de Barbieri (2011). 

 

A Figura 2 mostra que a gestão, quando remetida ao tema meio 

ambiente, assume um significado amplo, envolvendo um grande número de 

variáveis que interagem simultaneamente, não podendo perder a visão do todo e a 

integração das partes. Nota-se também, por meio da análise específica da dimensão 

institucional, que a gestão ambiental é um processo de articulação de ações dos 

diferentes agentes do setor público e/ou privado, podendo ser praticada nessas duas 

esferas. Dessa forma, as políticas de gestão ambiental podem ser classificadas 

como sendo de caráter público ou privado (SANCHES, 2011). 

O conceito de gestão ambiental pública segundo Floriano (2007) é um 

processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que agem sobre 

os meios físicos-natural e construído, com o objetivo nortear a resolução de conflitos 

sociais que envolvam questões ambientais, promovendo bem-estar social e a 

conservação de recursos para as gerações futuras, dirigida por uma política 

ambiental. 

A política ambiental é definida por Barbieri (2011) como um conjunto de 

objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir 

efeitos desejáveis sobre o meio ambiente. Os instrumentos de política ambiental 
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podem ser classificados, conforme Sanches (2011) como de comando e controle, ou 

regulação direta; econômicos e de comunicação.   

Barbieri (2011, p.19) define gestão ambiental empresarial como: 

as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como 
planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas 
com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, tanto 
reduzindo, eliminando ou compensando os danos ou problemas causados 
pelas ações humanas, quanto evitando que eles surjam. 

A solução dos problemas ambientais, ou sua minimização, exige uma 

nova atitude dos empresários e administradores, que devem passar a considerar o 

meio ambiente em suas decisões e adotar concepções administrativas e 

tecnológicas que contribuam para ampliar a capacidade de suporte do planeta. Em 

outras palavras, espera-se que as empresas deixem de serem problemas e façam 

parte das soluções (BARBIERI, 2011). 

Machado e Silva (2011) alertam para necessidade de pesquisas de 

gestão ambiental empresarial no setor sucroenergético, no desenvolvimento de 

sistemas de desempenho ambientais, econômicos e sociais.  

A adoção de qualquer modelo de gestão requer o uso de instrumentos, ou 

ferramentas para alcançar objetivos específicos em matéria ambiental. Barbieri 

(2011, p.141) cita alguns desses instrumentos que a empresa pode se valer: 

―auditoria ambiental, avaliação do ciclo de vida, avaliação de impactos ambientais, 

sistemas de gestão ambiental, relatórios ambientais, rotulagem ou certificação 

ambiental, gerenciamento de riscos ambientais e educação ambiental empresarial‖.  

 

2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) (Environmental Impact 

assessment), EIA em inglês, é um instrumento de gestão ambiental que segundo 

Sanches (2011) tem o objetivo:   

Limitar ou condicionar a utilização de bens, a realização de atividade e o 
exercício individual em benefícios da sociedade como um todo. Indicam 
padrões a serem cumpridos e as formas de controlar os impactos. Esses 
instrumentos possibilitam o emprego, por parte dos entes estatais do poder 
de polícia, manifestando por meio de proibições, restrições e obrigações 
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impostas aos indivíduos e organizações, sempre autorizados por legislação 
(SANCHES, 2011 p. 49). 

Sánchez (2008) ressalta que a AIA é um instrumento que pode subsidiar 

a gestão ambiental empresarial, por inserir a variável ambiental e por seu caráter 

antecipatório, demonstrando a viabilidade do empreendimento ao longo de todo o 

ciclo de vida do empreendimento. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o documento técnico central do 

processo de AIA. É com base nesse relatório que se baseia a tomada de decisão. 

Embora o processo de AIA não se encerre com a avaliação do EIA, e possa estar 

associado as etapas posteriores do planejamento de um empreendimento, como 

construção, operação e desativação, na maioria das jurisdições onde a AIA é 

empregada tem caráter prévio. Assim, muitas vezes, o próprio processo de AIA é 

representado pela figura do EIA, sendo esse termo de uso predominante na 

literatura específica sobre o assunto. 

Barbieri (2011) afirma que o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) constitui 

um instrumento de gestão ambiental sem o qual não seria possível promover a 

melhoria dos sistemas produtivos em matéria ambiental, pois qualquer abordagem 

de gestão ambiental de uma organização, seja corretiva, preventiva ou estratégica 

requer a identificação e análise de impactos ambientais para estabelecer medidas 

para agir em conformidade com a legislação ou com sua política ambiental. 

Apesar de ser classificado como um instrumento de comando e controle, 

Sanches (2011) ressalta que o EIA pode ser visto como um instrumento de 

comunicação pelo seu caráter informativo de ser de consulta pública pelas partes 

interessadas e pelo seu Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que deve ser escrito 

numa linguagem acessível e disponibilizado a comunidade. 

 

2.2.1 Histórico e Definições de AIA e EIA 

 

Morgan (2012) nos chama atenção que a AIA é universalmente 

reconhecida como um instrumento fundamental para a gestão ambiental, firmemente 

embutido na legislação ambiental nacional e internacional. Segundo este autor, dos 
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193 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 191 tem assinado 

algum tipo de instrumento jurídico internacional que se refere à utilização da AIA. 

Somente dois não têm esses compromissos, a Coreia do Sul e Sudão. Somente 10 

dos 191 países parecem não ter em sua legislação nacional uma referência a AIA. 

Nesse sentido, o autor ressalta que a AIA é mundialmente usada. 

A AIA é aplicada em uma ampla gama de contextos de tomada de 

decisão, incluindo política de desenvolvimento e comércio internacional 

(KIRPATRICK; GEORGE, 2006), bem como a prevenção de desastres e 

reconstrução e recuperação de desastre (SRINIVAS; NAKAGAWA, 2008).  

Ainda segundo Morgan (2012), a AIA emergiu da Política Nacional do 

Meio Ambiente do Estados Unidos (The National Environmental Policy Act) (NEPA – 

National environmental Policy Act), primeira incorporação formal da AIA de uma 

forma legislativa, que segundo Sánchez (2008, p.38) 

foi uma lei aprovada pelo congresso em 1969 e entrou em vigor em 1º de 
janeiro de  1970. Essa lei exige a preparação de uma ―declaração 
detalhada‖ sobre impacto ambiental de iniciativas do governo federal 
americano. Tal declaração (statement) equivale ao atual estudo de impacto 
ambiental. 

Seu grande alcance e resultados foram logo percebidos e implementados 

nos diferentes campos de atividade, pois conforme Oliveira (2004) é uma política 

com ênfase para empreendimentos (atuação pontual) e com metodologias diversas, 

e ela é bem detalhada e discrimina várias etapas a serem observadas.  

Segundo Morgan (2012) os primeiros países a aderirem ao sistema de 

Avaliação de Impacto Ambiental, previamente às decisões governamentais 

importantes, foram o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália, ainda no início dos 

anos 1970.  

Posteriormente foram os países europeus, que de início não receberam 

bem o modelo americano, e em 1985 foram obrigados a implementar o processo de 

AIA por uma resolução da Comunidade Econômica Europeia (UE). A única exceção 

foi a França que introduziu a AIA no seu sistema de licenciamento em 1976 

(SÁNCHEZ, 2008). 

No Brasil os primeiros estudos de impacto ambiental foram nos grandes 

projetos de hidrelétrica na década de 1970, reflexo da influência internacional como 
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nos outros países onde a AIA foi implantada. Os agentes multilaterais e outras 

organizações internacionais tiveram papel fundamental na adoção da AIA nos 

países em desenvolvimento (SÁNCHEZ, 2008; FOWLER; AGUIAR, 1993).  

Sánchez (2008) esclarece que a AIA teve a primeira menção nacional por 

meio da Lei nº 6.803, de julho de 1980.  

Gallardo (2004) enfatiza que a Lei Federal 6.938, em 1981, marca a 

formalização da AIA em âmbito nacional. Ainda segundo a autora o Decreto 

88.351/83, substituído pelo Decreto 99.274/90, atrelou a AIA ao processo de 

Licenciamento Ambiental. A AIA, segundo a Resolução Conama (Conselho Nacional 

do Meio Ambiente) 237/97, foi disciplinada pela Resolução Conama 001/86, deve 

ser aplicada a atividades que possam causar significativo impacto ambiental, cuja 

aprovação fica condicionada a apreciação de um EIA.  

O conceito de AIA é muito difundido e aceito, principalmente 

internacionalmente. Sánchez (2008) traz alguns autores quem tem conceituado AIA, 

como apresentado no resumo do Quadro 3. 

Quadro 3 – Principais definições de AIA 
AUTOR CONCEITO 

MUNN, 1975, p.23. Atividade que visa identificar, prever, interpretar e comunicar 
informações sobre as consequências de uma determinada ação 
sobre a saúde e o bem-estar humanos. 

HORBERRY, 1984, 

p.269. 

Procedimento para encorajar as pessoas encarregadas da tomada 
de decisões a levar em conta os possíveis efeitos de 
investimentos em projetos de desenvolvimento sobre a qualidade 
ambiental e a produtividade dos recursos naturais e um 
instrumento para coleta e a organização dos dados que os 
planejadores necessitam para fazer com os projetos de 
desenvolvimento sejam mais sustentáveis e ambientalmente 
menos agressivos.  

MOREIRA, 1992, 

p. 33 

Instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos, capaz de assegurar, desde o início do processo, 
que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de 
uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de 
suas alternativas, e que os resultados sejam apresentados de 
forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de 
decisão, e por eles sejam considerados.  

GILPIN, 1995, p. 4-5 Apreciação oficial dos prováveis efeitos ambientais de uma 
política, programa ou projeto; alternativas à propostas; e medida a 
serem adotadas para proteger o ambiente. 
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GLASSON; THERIVEL; 

CHADWICK, 1999, p.4 

Um processo sistemático que examina antecipadamente as 
consequências ambientais de ações humanas. 

IAIA, 1999 O processo de identificar, prever, avaliar e mitigar os efeitos 
relevantes de ordem biofísica, social ou outros de projetos ou 
atividades antes que decisões importantes sejam tomadas. 

Fonte – Adaptado de Sánchez (2008, p.39). 

 

Segundo a International Association for Impact Assessment (IAIA), 

principal associação internacional em matéria de AIA, simplesmente definida, é o 

processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta 

(SÁNCHEZ, 2008). O autor ressalta que instrumento ou procedimento, a AIA visa 

antever as possíveis consequências de uma decisão, tendo o caráter prévio e 

preventivo, ou seja, exercício prospectivo, antecipatório, prévio e preventivo. 

Segundo o esclarecimento de Gallardo (2004), o EIA é 

um termo que designa diferentes metodologias, procedimentos ou 
ferramentas empregados por agentes públicos e privados no campo do 
planejamento e gestão ambiental. Consiste num instrumento utilizado para 
descrever, classificar e propor medidas para amenizar os impactos 
ambientais decorrentes de um projeto de engenharia, de obras ou 
atividades humanas (GALLARDO, 2004 p. 17). 

Erickson (1994) conceitua a AIA como processo de identificação e 

avaliação das consequências das ações humanas no meio ambiente e quando 

apropriado, apresenta medidas mitigadoras para estas consequências. 

A aplicação do termo avaliação de impacto ambiental, segundo Gilpin 

(1995), está diretamente relacionada a identificação, descrição e avaliação dos 

efeitos diretos e indiretos de um projeto na saúde humana, fauna e flora, solo, água, 

ar clima, na interação desses fatores e no patrimônio cultural.  

O EIA é considerado a parte central do processo de Avaliação de Impacto 

Ambiental por ser um conjunto de atividades técnicas que engloba o diagnóstico 

ambiental, a identificação, a medição, a interpretação e a quantificação dos 

impactos, a proposição de medidas mitigadoras, os programas de monitoramento e 

o acompanhamento dos resultados das medidas mitigadoras propostas 

(GALLARDO, 2004; CALDAS, 2006; SÁNCHEZ, 2008).  
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2.2.2 Etapas de Elaboração do EIA 

 

Para a elaboração de um EIA, a Resolução CONAMA nº 001 (BRASIL, 

1986) estabelece diretrizes gerais em seu Artigo 5º, sendo elas: 

I. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de 

projeto, confrontando-as com a hipótese de não execução do 

projeto; 

II. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 

gerados nas fases de implantação e operação da atividade; 

III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se 

localiza; 

IV. Considerar os planos e programas governamentais, propostos e 

em implantação na área de influência do projeto, e sua 

compatibilidade. 

O processo de elaboração de um EIA/RIMA deve obedecer a uma 

sequência lógica de etapas, sendo que de Sanches (2011) apresenta um breve 

descritivo de cada uma destas etapas, conforme o Quadro 4, e a Figura 3 resume 

esse quadro. 

 

Quadro 4 – Resumo das Principais Etapas da Elaboração do EIA/RIMA 

ETAPAS DO PROCESSO 

DE ELABORAÇÃO DE 

UM EIA/RIMA 

DESCRIÇÃO DE CADA ETAPA 

1. Conhecimento e 

caracterização do projeto e 

suas alternativas 

- Uma equipe consultora realiza o estudo ambiental para o 

projeto e suas alternativas; 

- Disseminação de informações consistentes aos membros da 

equipe multidisciplinar de modo que cada pessoa possa ter uma 

boa compreensão do projeto a ser analisado;   

- Levantamento de bases cartográficas, fotografias aéreas e 

imagens de satélite, dados socioambientais da região, 

entrevistas ou reuniões de trabalho com os projetistas e os 
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informais na área do entorno do projeto, a avaliação da 

legislação aplicável, a identificação da equipe necessária e o 

orçamento para a execução dos serviços. 

2. Reconhecimento Ambiental 

Inicial 
- Análise de fontes dadas, como mapas topográficos oficiais, 

fotografias aéreas, imagens de satélite, plantas relativas ao 

projeto, estudos ambientais anteriores, breve pesquisa 

bibliográfica, bases de dados socioeconômicos (IBGE, por 

exemplo), bases de dados ambientais e conversas com 

moradores locais, órgãos não governamentais e 

governamentais do local.  
3. Identificação preliminar dos 

impactos 
- Lista das possíveis alterações que podem ocorrer durante a 

instalação e a operação (e até desativação) do 

empreendimento. Impactos irrelevantes devem ser descartados. 

4. Determinação do Escopo - O escopo identifica os assuntos mais prováveis a serem 

analisados durante a elaboração dos estudos de impacto 

ambiental. 

5. Plano de Trabalho - O plano de trabalho apresenta a forma como o estudo será 

realizado, bem como os métodos que serão utilizados. 

Informações como breve descrição do empreendimento, 

alternativas que serão avaliadas, localização, delimitação das 

áreas de estudo, principais impactos relacionados ao 

empreendimento, estrutura proposta do EIA, métodos para 

levantamento de dados, como os impactos serão analisados, 

entre outras, fazem parte deste plano de trabalho. 

6. Estudos de Base - Estruturados de forma a fornecer informações necessárias às 

fases posteriores do EIA, que são a previsão dos impactos, a 

avaliação da sua importância e a elaboração de um plano de 

gestão ambiental. É a atividade mais cara e demorada. 

Estabelece as escalas temporal e espacial dos estudos, a área 

de estudo, bem como os métodos a serem utilizados. Podem 

ser elaborados por meio de informações primárias ou 

secundárias. 

7. Identificação dos Impactos Descreve as consequências esperadas de um empreendimento 

e as relações de causa e efeito decorridas a partir de ações 

modificadoras do meio ambiente e que compõem esse 

empreendimento. 

8. Previsão de Impactos Levantamento de hipóteses sobre a magnitude e a intensidade 

dos potenciais impactos. 

9. Avaliação dos Impactos Analisa a significância destes impactos no contexto no qual o 

empreendimento está inserido. 

10. Plano de Gestão É um conjunto de medidas compensatórias que visam equilibrar 

a perda de elementos importantes do ambiente no qual o 

empreendimento está inserido. Além disso, propõe ações, 

iniciativas ou programas que auxiliam na melhoria da viabilidade 

ambiental do projeto em análise. 
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Fonte – Adaptada de Sanches (2011). 

 

Figura 3 - Principais Etapas do Processo de Planejamento e Execução de um EIA 

  
Fonte – Adaptada de Sanches (2011) e Sánchez (2008). 
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A Resolução CONAMA nº 001 apresenta, em seu artigo 6º, as atividades 

técnicas mínimas que devem ser desenvolvidas durante as etapas de elaboração de 

um EIA. 

I. Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto: completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 

existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 

implantação do projeto, considerando:  

a) O meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos 

d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 

atmosféricas; 

b) O meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor 

científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 

preservação permanente;  

c) O meio socioeconômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a socioeconômica, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a 

sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 

desses recursos. 

II. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas: 

através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 

importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os 

impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 

imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau 

de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 

distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

III. Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos: entre 

elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, 

avaliando a eficiência de cada uma delas.  
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IV. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento: os 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados. 

 

Segundo Sanches (2011), na elaboração do EIA o empreendedor deve 

apresentar um RIMA, que corresponde à etapa de comunicação dos resultados do 

EIA, refletindo suas conclusões, apresentado de forma objetiva, com linguagem 

simples e de fácil compreensão para que o público entenda a proposta e seus 

impactos na comunidade e no meio ambiente. As informações técnicas 

apresentadas no EIA devem ser transformadas em informações acessíveis, 

ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos, entre outros, de modo que o público 

envolvido com o estudo possa compreender as vantagens e desvantagens do 

projeto, bem como as consequências ambientais da sua implantação.  

O EIA e o RIMA deverão ter o mesmo conteúdo, mas apresentados com 

linguagens diferentes. Após a preparação dos estudos, deve ser realizada a 

submissão à equipe técnica do órgão ambiental para análise, verificando a 

conformidade ao termo de referência e a regulamentação ou procedimentos 

aplicáveis. Realiza-se, após a conclusão dos estudos ambientais, a consulta pública 

orientada para o EIA/RIMA, auxiliando o processo decisório (SANCHES, 2011).  

Sánchez (2008) cita que, para finalizar essa etapa, alguns tipos de 

decisão podem ser tomados pelo órgão ambiental estadual, ou, quando se tratar de 

atividades causadoras de significativo impacto ambiental em âmbito nacional ou 

regional pelo IBAMA.  

O empreendedor também deve tomar uma decisão, depois de receber o 

parecer técnico do órgão ambiental competente: se dará ou não prosseguimento ao 

determinado projeto. Caso o projeto seja aprovado, deverão ser aplicadas as 

medidas de gestão estabelecidas no EIA, com as quais o empreendedor deve 

assumir um compromisso Tais medidas devem reduzir, eliminar ou compensar os 

impactos negativos causados pela atividade, ou potencializar os impactos positivos 

(SÁNCHEZ, 2008).  

O mesmo deve ocorrer durante o funcionamento e a desativação do 

empreendimento. O monitoramento é fundamental nesta etapa, e visa averiguar se o 
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projeto atende os requisitos aplicáveis (legislação, condicionantes de licença, entre 

outros) ou se ajustes devem ser incorporados (SANCHES, 2011). 

 

No entanto, o EIA não deve ser visto como solução para todas as 

divergências de planejamento ou brechas legais que permitem, consentem e 

facilitam a degradação ambiental (SÁNCHEZ, 2008). 

 

2.2.3 Novas Perspectivas para o AIA 

 

Pope et al. (2013) refletem sobre o estado da arte da Avaliação de 

Impacto Ambiental em relação as suas principais práticas, AIA (MORGAN, 2012), no 

qual o Estudo de Impacto Ambiental (EIA – Environmental Impact Assessment) é o 

principal documento técnico e norteador da tomada de decisão, Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE - Strategic Environmental Assessment) 

(FUNDINGSLAND-TETLOW; HANUSCH, 2012), Avaliação Política (ADELLE; 

WEILAND, 2012), Avaliação de Impacto Social (SIA - Social Impact Assessment) 

(ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012), Avaliação de Impacto na Saúde (HIA - 

Health Impact Assessment) (HARRIS-ROXAS et al., 2012) e Avaliação de 

Sustentabilidade (BOND; MORRISON-SAUNDERS; POPE, 2012). 

Morgan (2012) fornece um resumo conciso do caminho bem trilhado da 

AIA, desde o início nos EUA para o tempo presente. Ele conclui, ―depois de 40 anos, 

parece razoável dizer que AIA é hoje universalmente reconhecida como um 

instrumento-chave para gestão ambiental, firmemente inserida em doméstico e 

internacional direito ambiental‖ (MORGAN, 2012, p.6). 

Entretanto, algumas lacunas na abordagem dos EIAs, documento central 

da AIA, acarretaram novas abordagens na prática dos EIAs, como o 

desenvolvimento da SIA (ESTEVES; FRANKS; VANCLAY, 2012) e prática HIA.  A 

SIA constitui-se como um processo contínuo de gestão de impactos sociais. Apesar 

de ter fundamentos históricos e teóricos em áreas diferente a HIA tem, como a SIA, 

foco crescente na promoção resultados positivos do desenvolvimento (POPE et al., 

2013). 

Apesar do fato do AIA ser originalmente destinado à tomada de decisões 

no planejamento em geral, o termo AIA permanece quase que exclusivamente 

reservado para avaliação em nível decisório de projeto (Morgan, 2012). O 
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surgimento da AAE ocorreu no sentido de preencher a lacuna percebida nos níveis 

estratégicos decisórios relativos a políticas, planos e programas (PPP) (POPE et al., 

2013). 

A Avaliação Política surge com suas preocupações com a 

sustentabilidade contribuindo para uma integração vertical, onde as questões de 

sustentabilidade são considerados em grau apropriado de detalhe para o diferentes 

níveis de decisão, na prática. Entretanto, Avaliação Política é geralmente incipiente 

ou rara nos países em desenvolvimento (POPE et al., 2013). 

Avaliação de sustentabilidade é apresentada por Bond, Morrison-

Saunders e Pope (2012), como uma evolução dos processos tradicionais de tomada 

de decisão com inclusão da variável ambiental. Esse instrumento, segundo esses 

autores, promete o desenvolvimento positivo para a avaliação do impacto 

direcionada à promoção da sustentabilidade, estabelecendo um conceito viável de 

sustentabilidade no contexto das decisões/avaliações de forma aberta, participativa 

e responsável, com pluralismo, gerando aprendizagem. A falta de orientação 

metodológica para a condução dessa abordagem seria ultrapassada com a inserção 

do pluralismo nesse processo (POPE et al., 2013). 

Pope et al. (2013) aponta como pontos fortes da avaliação de impacto: 

• A incorporação generalizada, particularmente de AIA, na legislação e 

acordos internacionais; 

• Boa disponibilidade de orientação processual e o valor do presente 

para efeitos de eficácia processual e de capacitação 

• Um forte corpo internacional de praticantes, incluindo um número 

crescente de teóricos, resultando em um campo continuamente em 

evolução; 

• Provas de que a avaliação de impacto está tendo efeitos através de 

diferente mecanismos; 

• Diversas práticas que incorporam uma gama de diferentes 

perspectivas teóricas. 

 

Ainda segundo esses autores, os pontos francos são:  

• Prática com baixa qualidade e problemas de capacitação técnica em 

AIA em muitos países; 
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• Áreas pouco abordadas, não inclusão de alternativas, pouca 

participação do público e deficiência na avaliação dos impactos 

cumulativos;  

• Uma gama de expansão de distintas formas de prática da AIA, cada 

uma com sua própria literatura e corpos de profissionais distintos; 

• A falta de abordagem integrada das questões de sustentabilidade 

dentro da AIA. 

  

Pope et al. (2013) enfatizam que essa diversidade entre as abordagens e 

ferramentas de AIA que enfatizam a unicidade e podem negligenciar aspectos em 

comum, podem causar confusão e prejudicar a eficiência dos processos de AIA.  

Apesar deste fator, Pope et al. (2013) opinam que o campo da avaliação 

de impacto é muito mais homogêneo do que parece, sendo um momento oportuno 

para novamente explorar e reforçar essa identidade comum e para aproveitar todas 

as oportunidades para que reitere o objetivo central e a abordagem da AIA e os seus 

benefícios inerentes. 

 

2.3 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

 

Os sistemas agrários estão presentes, praticamente, em todas as 

paisagens do planeta e ocupam 30% da superfície terrestre continental, produzindo 

alimentos e diversas matérias-primas. Entretanto essa atividade é considerada uma 

das atividades de maior impacto sobre os recursos naturais e as populações 

humanas, em função principalmente dos modelos adotados e das técnicas aplicadas 

aos agrossistemas dominantes no mundo, causando intensa degradação ambiental 

e deterioração social (ELLIOT; COLE, 1989). 

Pinto e Prada (1999) atribuem isso aos sistemas de produção agrícola 

baseados na Revolução Verde, que tinha como princípio o uso intenso de máquinas 

e agroquímicos. Eles ressaltam que os movimentos ambientais da década de 1990, 

principalmente nos países desenvolvidos, com setor agrícola forte e com grupos 

sociais organizados, desenvolveram instrumentos regulatórios, em busca da 

sustentabilidade ambiental, chamados Certificação Ambiental. Um dos primeiros 
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movimentos de certificação foi coordenado pela International Federation of Organic 

Agriculture Moviments (IFOAM), da agricultura orgânica. 

O instrumento surgiu como um dos mecanismos capazes de promover e 

de incentivar mudanças qualitativas na agropecuária em direção à sustentabilidade. 

Contudo, ressalta-se que a mesma não deve ser encarada como solução de todos 

os problemas, embora possa cumprir interessante papel, no sentido de promover 

transformações em atividades produtivas, como tem ocorrido nos setores florestal e 

agrícola. Esses fatores de mudanças devem ser complementados por políticas 

públicas, pesquisas, educação, treinamento e outros instrumentos (PINTO; PRADA, 

1999). 

Conceitualmente, um sistema de certificação implica na definição e 

padronização de atributos de um produto, serviço, sistemas ou pessoas, garantindo 

que se enquadre em normas pré-estabelecidas (HATANAKA, 2010). 

Esse conceito é ampliado nas palavras de Pinto e Prada (2008) 

baseia-se numa verificação do cumprimento de determinados princípios, 
critérios ou regras pré-estabelecidas, por meio de auditorias e de outros 
procedimentos de monitoramento, por entidades especializadas em 
avaliação. Verificado o cumprimento dessas regras, a unidade de produção 
submetida a avaliação recebe um certificado, que pode ser utilizado 
comercialmente, como forma de diferenciar a unidade de produção quanto 
aos seus procedimentos internos, no caso, em relação as práticas 
socioambientais. Em alguns casos, o certificado também está atrelado a um 
selo, que diferencia produtos na sua venda final ao consumidor (PINTO; 
PRADA, 2008 p.22).  
 

A certificação, conforme Upton e Bass (1996) deve ser entendida como 

um instrumento econômico, baseada no mercado, que visa a diferenciar produtos e 

produtores, fornecendo incentivos tanto para consumidores como para produtores. 

Porém, chama-se a atenção para a possibilidade da certificação contribuir 

para que se criem mudanças socioambientais, transformando-se também num 

mecanismo de governança (ALVES et al., 2008). Neste caso, consumidores optam 

por produtos oriundos de processos comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável, influenciando os processos produtivos e empreendimentos que 

interferem direta ou indiretamente na sua qualidade de vida, seja por informações 

geradas pela certificação, seja influenciando as regras que se devem utilizar para o 
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reconhecimento ou a certificação dos empreendimentos, na definição dos princípios 

e critérios. 

Os Certificados de Qualidade e Selos Verdes atestam (confirmam) que 

determinado produto possui características especiais, variando desde um selo que 

atesta apenas a qualidade final do produto até aquele que também considera o seu 

processo produtivo. Insere-se em um contexto no qual os consumidores e cidadãos 

estão preocupados não somente com o produto em si, mas com a sua origem e os 

possíveis impactos ambientais e sociais associados a sua produção (PINTO; 

PRADA, 2008). 

As certificações podem ser classificadas quanto ao tipo; ao caráter de 

adesão e à natureza da parte que realiza a auditoria, como ilustra o Quadro 5.  

Quadro 5 – Classificação das Certificações Ambientais  

CLASSIFICAÇÃO: Quanto ao tipo  
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Fonte – Adaptado de MOLINA (2010). 

 

Apesar de todas essas variações de certificações, hoje se percebe uma maior 

demanda por uma certificação de Produtos e Serviços, de caráter Voluntário de Terceira 

Parte. 

A Certificação surgiu da preocupação de movimentos ambientalistas e 

sociais e de consumidores da Europa e dos EUA com os impactos ambientais e 

sociais associados à produção de países tropicais ou em desenvolvimento. 

Principalmente depois da Conferência Rio-92, os líderes desses movimentos se 

conscientizaram de que não bastava somente criticar e articular boicotes a produtos 

de origem predatória, mas urgia a necessidade de apresentar alternativas viáveis 

aos modelos de desenvolvimento e de produção existentes. Frente a esse quadro, o 

crescimento econômico e a produção deveriam buscar conciliar, de maneira 

TIPO DE 
CERTIFICAÇÃO 

CARACTERÍSTICA 
 

Certificação de 
Produtos ou 

Serviços 

Garante que os produtos ou serviços estejam sendo produzidos ou 
fornecidos conforme padrões e critérios pré-estabelecidos 

Certificação de 
Sistemas de Gestão 

Atesta a conformidade do modelo de gestão de fabricantes e prestadores 
de serviço em relação a requisitos normativos 

Certificação de 
Pessoas 

Avalia as habilidades e os conhecimentos de algumas profissões, e pode 
incluir, entre outras, exigências de formação, experiência profissional e 
habilidades e conhecimentos teóricos e práticos. 

CLASSIFICAÇÃO: Quanto à Adesão 

TIPO DE 
CERTIFICAÇÃO 

CARACTERÍSTICA 

 
Voluntário 

A adesão de caráter voluntário tem como objetivo garantir a conformidade de 
processos, produtos e serviços perante normas elaboradas por entidades 
reconhecidas, com a finalidade de aumentar a competitividade ou até 
mesmo garantir sobrevivência em mercados de interesse. 

Compulsório 
Tem como finalidade o cumprimento da legislação, priorizando questões de 
segurança, de interesse do país e do cidadão.  

CLASSIFICAÇÃO: Com relação à natureza da parte que realiza as auditorias 

TIPO DE 
CERTIFICAÇÃO 

 
CARACTERÍSTICA 

 
Primeira Parte 

A certificação de Primeira Parte ou "auto declaração" é um documento 
elaborado pela própria empresa atestando, sob sua exclusiva 
responsabilidade, que um produto, processo ou serviço está em 
conformidade com uma norma ou outro documento normativo previamente 
especificado.  

 
Segunda Parte 

O responsável pela auditoria não é parte da própria empresa, ou seja, não é 
da primeira parte, mas também não é um ator totalmente independente do 
processo. A verificação é realizada pela segunda parte, ou seja, o 
comprador.  

 
Terceira Parte 

 

A certificação de Terceira Parte ou independente é o procedimento pelo qual 
uma organização pública ou privada, independente das partes envolvidas no 
processo, com conhecimento especializado, fornece a avaliação e 
verificação da conformidade da empresa ou produto perante normas, 
padrões e/ou requisitos legais.  
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equilibrada, os interesses econômicos, sociais e ambientais, tendo o 

Desenvolvimento Sustentável como referência e ideal (PINTO; PRADA, 2008).  

Assim, a certificação ambiental pode ser considerada uma ferramenta 

importante no incentivo às mudanças socioambientais e no fortalecimento da 

cidadania, uma vez que o consumidor pode, através de suas escolhas no momento 

da compra, optar por processos produtivos mais sustentáveis.  

A certificação ambiental visa diferenciar produtos oriundos de processos 

de produção ambientalmente adequados, socialmente justos e economicamente 

viáveis. Logo, seus padrões devem refletir a conciliação de interesses dos setores 

econômicos, ambientais e sociais (PINTO; PRADA, 2008). 

O fator certificação minimiza o efeito de assimetria informacional entre as 

empresas e os consumidores quanto às condições do processo produtivo, no 

sentido de respeitar as boas práticas socioambientais de produção, tais como as 

condições de trabalho, as normas legais vigentes e cuidados com os aspectos e 

impactos ambientais de forma geral (DEATON, 2004).  

Dessa forma, as certificações ambientais representam um instrumento 

decisivo ao sinalizar ao mercado que a organização certificada cumpre as 

exigências necessárias para receber o selo socioambiental e, principalmente, 

garante credibilidade à campanha de marketing ambiental da empresa, 

proporcionando vantagens competitivas oriundas de diferenciação tendo acesso a 

mercados que exijam esse tipo de requisito ambiental (UPTON; BASS, 1996; 

CHRISTIANSEN; KARDEL, 2005). 

Tanner (2000) ainda apresenta outros benefícios que podem ser 

conquistados pelas empresas que optarem por um processo de certificação: redução 

do risco e da responsabilização por danos; maior capacidade de buscar 

informações; acesso facilitado aos mercados; redução nos custos de seguro; maior 

eficiência da gerência; maior confiança no cumprimento dos requisitos legais e 

normativos; vantagens competitivas e maior lucratividade. 

Para assegurar esses benefícios, Molina (2010) especifica que algumas 

características são desejáveis, e, algumas exigidas para um processo de certificação 

que enseje destaque por sua reputação, confiabilidade e credibilidade: o caráter 
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voluntário de adesão por parte das empresas; a independência no sistema de 

avaliação, através de certificações de terceira parte; e a transparência e participação 

na elaboração e aplicação das normas e padrões para que se tenha credibilidade e 

que os anseios da sociedade em geral, e dos consumidores, em específico, sejam 

contemplados. 

 

2.3.1 Sistema de Certificação Ambiental 

 

Um sistema de certificação socioambiental de terceira parte é um 

processo complexo, que contempla: a elaboração de padrões e critérios que a 

norma irá seguir; a acreditação do órgão certificador por um órgão acreditador; a 

auditoria da organização que almeja a certificação, conforme as normas pré-

estabelecidas; e, finalmente, se verificada a conformidade com a norma, a emissão 

do certificado e selo socioambiental do sistema (CHRISTIANSEN; KARDEL, 2005). 

 

2.3.1.1 Norma 

 

A norma (padrões) estabelece as regras, diretrizes ou características que 

determinado produto ou processo produtivo precisa contemplar para receber a 

certificação, portanto, se caracteriza como a base de qualquer certificação, devendo 

ser bem definida, consistente e mensurável. Os padrões têm por objetivo fornecer 

uma referência de desempenho social e ambiental e pode ser considerada uma 

medida de comparação entre as práticas de manejo existentes e um grupo de 

princípios ou condições ideais. A norma se apresenta na forma de um conjunto de 

princípios, critérios e indicadores (FONT, 2002).  

Para Molina (2010) os princípios expressam as diretrizes, o conteúdo 

geral da norma numa escala macro, porém, como os princípios são muito 

abrangentes e de difícil mensuração, são divididos em critérios. Para Woods e Diaz-

Chaves (2007), os critérios são as condições a serem seguidas para alcançar os 

princípios e são avaliados e/ou mensurados através de indicadores. 
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Para ter credibilidade, o processo de desenvolvimento dos princípios, 

critérios e indicadores precisa ser transparente e participativo, no sentido de haver 

uma representação equilibrada dos grupos de interesse e das pessoas envolvidas 

direta ou indiretamente no processo produtivo a ser certificado, ainda devem ser 

considerados os comentários e sugestões de outras partes interessadas. Além 

disso, o processo de elaboração deve levar em conta os valores da sociedade e o 

conhecimento técnico-científico, como forma de dar representatividade social e 

garantir a consistência dos padrões (FONT; HARRIS, 2004).   

Mohr (2013) discute que a maioria das iniciativas de certificação atual foi 

desenvolvida em processo multi-stakeholder para garantir critérios mínimos 

ambientais e sociais. 

 

2.3.1.2 Acreditação 

 

As certificações de terceira parte, em geral, exigem que as certificadoras 

tenham suas atividades e competências reconhecidas por um organismo 

especializado e com legitimidade para isso, esse reconhecimento formal é chamado 

de acreditação (DEATON, 2004; HATANAKA; BLAIN; BUSCH, 2005). 

 Segundo Tanner (2000), Woods e Diaz-Chave (2007) e Molina (2010) a 

acreditação tem por objetivos: dar consistência entre as certificadoras e os padrões; 

dar credibilidade aos sistemas de certificação para os consumidores; e garantir que 

o órgão certificador seja transparente, competente e independente.  

 

2.3.1.3 Auditoria  

 

A auditoria ambiental é um processo sistemático e documentado de 

verificação que tem por finalidade avaliar, de forma objetiva, se os sistemas de 

gestão, serviços, produtos ou condições ambientais especificadas estão em 

conformidade com a norma escolhida para certificação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). 
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Devido a seu caráter de independência com relação aos outros atores 

envolvidos no processo, a certificação de terceira parte é considerada mais confiável 

e legítima, do que as de primeira e segunda partes (HATANAKA; BLAIN; BUSCH, 

2005). 

 

2.3.1.4 Certificado e Rotulagem 

 

Finalmente, verificado o cumprimento dos padrões, a empresa submetida 

à avaliação recebe o certificado, que pode estar atrelado a um selo ou rótulo 

(HATANAKA; BLAIN; BUSCH, 2005; PINTO; PRADA, 2008). 

A rotulagem é um instrumento utilizado para comunicar ao consumidor 

que o produto segue determinado padrão. Para a empresa, a rotulagem permite a 

diferenciação dos produtos, obtendo mais competitividade no mercado. Já para os 

consumidores, permite o acesso a maiores informações sobre o produto 

possibilitando a tomada de decisão fundamentada na hora da compra (ELLIOTT; 

SCHLAEPFER, 2001). 

O objetivo da rotulagem ambiental atrelado à certificação ambiental é de 

informar as condições ambientais, já auditadas, em que o produto foi produzido ou 

do próprio produto, no intuito de que o consumidor opte por esses produtos 

fundamentados em padrões mais sustentáveis (HAMILTON; ZILBERMAN, 2006). 

 

 

2.3.2 Certificações ambientais para sistemas agrícolas 

 

Os primeiros sistemas de certificação que consideraram os impactos 

socioambientais decorrentes da produção agrícola surgiram nos anos 1980 

(PESSOA; SILVA; CAMARGO, 2002).  

O Quadro 6, resume alguns sistemas de certificação para o sistemas 

agrícolas. 
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Quadro 6 – Sistemas de Certificações Para o Setor Agrícola 
SISTEMA DE 

CERTIFICAÇÃO  
CERTIFICADORA CARACTERÍSTICAS 

 
Certificação 

Orgânica 

 
International  

Federation of Organic 
Agriculture 

Movements - IFOAM 

Baseia-se num processo de consultas com os envolvidos 
na produção orgânica desde os anos 1970, resultando na 
criação de um Sistema Orgânico de Garantia, garantia 
internacional de normas e certificação (LUTTIKHOLT, 
2007). O Sistema Orgânico de Garantias é composto pelas 
Normas Básicas do IFOAM, Critérios para Acreditação, 
Programa de Acreditação de IFOAM e no selo IFOAM 
(LUTTIKHOLT, 2007).  

Comércio Justo Fair trade Labelling 
Organization – FLO 

Contem requisitos mínimos e de progresso para os 
produtores que apresentarem melhorias ao longo do 
tempo, seja na qualidade do produto, nas condições de 
trabalho ou no meio ambiente. Além disso, é garantido o 
pagamento de um preço mínimo, considerado justo, aos 
produtores para cobrir os custos da produção sustentável 
e um prêmio, para que o produtor possa investir em 
projetos ambientais e de desenvolvimento social e 
econômico.  

GlobalGap Euro Retailer Produce 
Working Group – 

EUREP 

É um sistema de certificação privado, voluntário, criado por 
redes de atacadistas e varejistas europeia. É composto de 
normas de Boas Práticas Agrícolas (GAP, Good 
Agricultural Pratices), orientadas para a melhoria contínua 
e o desenvolvimento de melhores práticas. Essa norma é 
composta por um conjunto de documentos normativos que 
incluem o regulamento geral do GLOBALGAP; o 
documento GLOBALGAP: Pontos de Controle e Critérios 
de Cumprimento; e finalmente o Checklist. 

Rede de 
Agricultura 
Sustentável 

(RAS) 

Rede de Agricultura 
Sustentável – RAS 

É uma coalizão de ONGs de países da América Latina, 
que visa promover a sustentabilidade social e ambiental da 
produção agrícola através do desenvolvimento de normas 
e certificação de propriedades que ao cumprirem seus 
critérios fornece o selo Rainforest Alliance Certified. A 
última revisão de toda a norma RAS foi em 2005, com a 
ampliação de nove para dez princípios. Ao todo, a norma 
contém 94 critérios que englobam aspectos ambientais, 
sociais, trabalhistas e agronômicos a serem cumpridos 
pelas propriedades agrícolas que almejam a certificação 
(PINTO; PRADA; RODRIGUES, 2008). 

Fonte – Adaptado de Molina (2010) 

 

 

2.3.3 Principais iniciativas de certificações ambientais para o etanol 

de cana-de-açúcar 

 

Molina (2010) ressalta que os grandes questionamentos ambientais sobre 

o processo produtivo dos biocombustíveis, com destaque ao etanol de cana-de-

açúcar, aliado às barreiras ambientais impostas pelos países à entrada desse 

produto, têm contribuído para a emergência de uma grande gama de iniciativas de 
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certificações socioambientais para os biocombustíveis. Porém, existe certa 

dificuldade no que diz respeito à falta de homogeneização com relação aos padrões 

e critérios adotados, principalmente devidos às discussões não estarem ocorrendo 

de forma integrada. Contudo, o que o mercado consumidor essencialmente requer é 

uma garantia de qualidade atestada, comprovada por um organismo de certificação 

idôneo (ESPÍNDOLA, 2009). 

Nos últimos anos, diversas iniciativas têm sido desenvolvidas para 

enfrentar os impactos socioambientais associados à produção de biocombustíveis. 

Alguns países contam com seus próprios conjuntos de regulamentos e leis que 

regem as questões ambientais e sociais, contudo a elaboração de normas 

internacionalmente reconhecidas pode ser vista como uma prescrição por um país 

ou uma união de países (por exemplo, pela UE), estabelecendo padrões que uma 

nação fornecedora deve cumprir para ter acesso a seus mercados 

(ENGELBRECHT, 2012). 

No caso da União Europeia, foi elaborado a Diretiva Europeia para 

Energias Renováveis (UE RED 2009/28/EC), lançada em abril de 2009, que tem 

como objetivo promover o uso de energia oriunda de fontes renováveis. A diretiva 

apresenta metas para a utilização de fontes renováveis de energia, bem como 

critérios de sustentabilidade no que se refere à produção dos biocombustíveis 

utilizados no setor de transporte, alcançando 20% de contribuição de energias 

renováveis do grupo e 10% para o setor de transporte em cada país membro 

(MOURA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012; VAN DAM; JUNGINGER; FAAIJ, 2010; 

MOHR; BAUSCH, 2013; ENGELBRECHT, 2012). 

Assim, para que um combustível seja considerado proveniente de fonte 

renovável, ele precisa estar de acordo com os critérios socioambientais 

estabelecidos pela diretiva. Dentre eles a redução mínima das emissões dos GEE 

em 35% em relação aos combustíveis fósseis até 2017, de 50% de redução a partir 

de 1º de janeiro de 2017 e de 60% a partir de 1º de janeiro de 2018 (UE RED 

2009/28/EC, 2009 - Artigo 17).  

A partir de janeiro de 2008, os biocombustíveis não devem ser obtidos em 

áreas com alto valor de biodiversidade, entre outros. Critérios sociais de caráter 

referentes às convenções da Organização Mundial do Trabalho, como, convenção 
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sobre trabalho forçado ou compulsório, convenção sobre liberdade sindical e 

proteção do direito sindical, convenção sobre a igualdade de remuneração de 

homens e mulheres por trabalho de igual valor, convenção sobre a abolição do 

trabalho forçado, convenção sobre a discriminação em matéria de emprego e 

ocupação convenção sobre a idade mínima para admissão no trabalho, convenção 

sobre a proibição ação imediata para a eliminação das piores formas de trabalho 

infantil (MOURA et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012; VAN DAM; JUNGINGER; 

FAAIJ, 2010; MOHR; BAUSCH, 2013; ENGELBRECHT, 2012). 

Oliveira et al. (2012) elucida que há alguns programas ou leis que se 

referem à questão da sustentabilidade para o setor sucroenergético, conforme o 

Quadro 7. 

Quadro 7 – Programas e Leis do Setor Sucroenergético 
PROGRAMAS, LEIS E 

CERTIFICAÇÕES 
CARACTERÍSTICAS 

 
Renewalble Energy 

Directive (RED) 

Lei europeia de abril de 2009, que diz que todo biocombustível, 
produzido na Europa ou em qualquer outro país, que seja consumido na 
comunidade europeia tem que ser certificado e aprovado como 
sustentável a partir de 2010. É compulsória para comercialização de 
bicombustíveis a partir do ano 2010 aos 27 membros da União 
Europeia. 

Road Fuel Transport 
Obligation (RTFO) 

Diretiva própria da Inglaterra criada em 2009 e compulsória em 2010. É 
uma norma e existem programas que são utilizados para a verificação 
(Greenergy) e pela situação do mercado. É o programa que tem maior 
número de usinas participantes. 

 
Renewable Fuel 
Standard (RFS2) 

Lei americana aplicável para todo biocombustível comercializado nos 
EUA. Foi desenvolvida pela EPA (United State Environmental Protection 
Agency), compulsória a partir de 31/07/2010. Para realizar a venda para 
o mercado americano a Usina deve estar cadastrada 60 dias antes no 
site da EPA. 

International 
Sustainability & 

Carbon Certification 
(ISCC) 

Aprovado pelo BLE (Ministério da Agricultura da Alemanha) é o primeiro 
programa aprovado e pronto para ser utilizado como base de 
certificação, compulsório a partir de 31/12/2010. Os princípios são a 
redução da emissão de gases de efeito estufa; o uso sustentável da 
terra; a proteção dos recursos naturais e a sustentabilidade social. 

 
 

BONSUCRO 

Iniciativa global multipartidária, não lucrativa, interessada em reduzir os 
impactos ambientais e sociais na produção de açúcar e álcool, tendo 
como fundadores grandes grupos internacionais, ONG´s, empresas 
petrolíferas e os produtores brasileiros através da UNICA. Princípios da 
certificação: estar em conformidade com a lei; respeito pelos direitos 
humanos e leis laborais; eficiência na produção e processamento; 
biodiversidade e ecossistema; melhoria contínua. 

Rountable on 
Sustainable Biofuels 

(RSB) 

 É uma iniciativa global multipartidária coordenado pelo centro de 
energia ―École Polytechnique Fédérale de Lausane‖ (EPFL) em 
Lausanne, Suíça, preocupada com a garantia da produção e 
processamento de biocombustíveis sustentáveis.  

Fonte – Adaptado de Oliveira et al. (2012) 
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Segundo Moura et al. (2012); Van Dam et al. (2010); e Mohr e Bausch 

(2013), as principais normas e certificações desenvolvidas por iniciativas privadas 

para a produção de biocombustíveis são a Rountable on Sustainable Biofuels 

(RSB), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) e a 

Bonsucro. 

Entretanto, Moura et al. (2012) ressaltam que dos três programas de 

certificação, apenas a Bonsucro considera especificamente o etanol e o açúcar da 

cana, enquanto as outras são extensivas a outros biocombustíveis em geral.  

 

2.3.4 Certificação Bonsucro 

 

A certificação Bonsucro visa reduzir os impactos ambientais e sociais da 

produção de cana-de-açúcar por meio do desenvolvimento de padrões de 

desempenho de gestão socioambiental. O objetivo do Bonsucro é fornecer um 

mecanismo para o alcance da produção sustentável da cana-de-açúcar e seus 

subprodutos, no âmbito econômico, social e ambiental (MOURA et al., 2012). Mais 

especificamente, o Bonsucro (2011) tem os seguintes objetivos declarados: 

 Definir um padrão globalmente aplicável com base em desempenho 

princípios, critérios, indicadores e padrões para a produção de cana-de-

açúcar, que considerem as condições e circunstâncias locais, e que são 

baseadas em um processo confiável e transparente focados na 

sustentabilidade que sejam condutores chave na produção de cana-de-

açúcar. 

 Promover melhorias mensuráveis nos impactos econômicos, ambientais 

e sociais da produção e processamento primário da cana-de-açúcar. 

 Desenvolver um sistema de certificação que permite a produtores, 

compradores e outras pessoas envolvidas nos negócios de açúcar e 

etanol para obter produtos derivados da cana que tenham sido 

produzidos de acordo com o acordado e com critério confiável, 

transparente e mensurável. 
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 Apoiar a transição do Bonsucro para uma plataforma internacionalmente 

aceita para a cana-de-açúcar e seus derivados, que seja 

autossustentável financeiramente e que proporcione um fórum para a 

melhoria contínua na eficiência da produção e sustentabilidade. 

 

O sistema Bonsucro é descrito pelos seguintes documentos base: Padrão 

Bonsucro de Produção, Padrão Bonsucro de Balanço de Massa e Cadeia de 

Custódia; documentação de orientações do sistema (o Guia de Auditoria e o 

Protocolo de Certificação). Estes três documentos não podem ser usados 

individualmente, estando sempre relacionados uns com os outros e estão 

disponíveis no site da Bonsucro. 

Os requisitos de avaliação do Bonsucro são organizados por critérios e 

indicadores, divididos em cinco princípios centrais: 

 PRINCÍPIO 1 - Cumprir a lei;  

 PRINCÍPIO 2 - Respeitar os direitos humanos e trabalhistas; 

 PRINCÍPIO 3 - Gerenciar eficiências de insumos, produção e processamento 

de modo a aumentar a Sustentabilidade; 

 PRINCÍPIO 4 - Gerenciar ativamente a biodiversidade e serviços do 

ecossistema;  

 PRINCÍPIO 5 - Melhorar constantemente as áreas chaves do negócio. 

 

Cada Princípio da Certificação apresenta Critérios e Indicadores como 

indica o Quadro 8. Existem dois critérios que aplicam-se somente na certificação que 

busca especificamente o mercado europeu, mas que não estão num Princípio, que 

chamaremos neste trabalho de UE. 

 

 

 

Quadro 8 – Princípios e Critérios da Certificação Bonsucro. 
PRINCÍPIO CRITÉRIOS 

PRINCÍPIO 1 1.1 Cumprir as leis relevantes e aplicáveis. 



60 
 

 

1.2 Demonstrar título claro da terra, de acordo com práticas e leis nacionais 

PRINCÍPIO 2 

2.1 Cumprir com as convenções da OIT que regem sobre o trabalho infantil, o 

trabalho forçado, a discriminação e liberdade de associação, e o direito de 

negociar coletivamente 

2.2 Aplicar os direitos humanos e trabalhistas da BSI aos fornecedores e 

contratados. 

2.3 Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações de 

trabalho. 

2.4 Pagar pelo menos o salário mínimo nacional aos empregados e 

trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes e sazonais, e outros 

trabalhadores subcontratados). 

2.5 Fornecer contratos completos, claros e equitativos. 

PRINCÍPIO 3 

3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos da 

produção e do processamento para que melhorias sejam feitas ao longo do 

tempo. 

3.2 Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando minimizar os 

impactos na mudança climática. 

PRINCÍPIO 4 

4.1 Avaliar o impacto de empresas de cana-de-açúcar na biodiversidade e nos 

serviços do ecossistema. 

4.2 Implementar medidas para mitigar os impactos adversos, quando 

identificados. 

PRINCÍPIO 5 

5.1 Treinar empregados e outros trabalhadores em todas as áreas do seu 

serviço, e desenvolver suas habilidades gerais. 

5.2 Melhorar continuamente o status dos recursos de solo e da água 

5.3 Melhorar continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e dos produtos da 

usina. 

5.4 Promover a eficiência energética. 

5.5 Reduzir as emissões e os efluentes. Onde for viável, promover a reciclagem 

dos fluxos de resíduos 

5.6 Promover a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a extensão 

especializada. 

5.7 Para expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar, assegurar 

processos transparentes, consultivos e participativos que levam em conta 

impactos cumulativos e induzidos, através de uma avaliação de impacto 

socioambiental (AISA). 

5. 8 Para assegurar engajamento e processos transparentes, consultivos e 

participativos com todos os stakeholders relevantes. 

5.9 Promover a sustentabilidade econômica. 

UE 

6.1 Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando minimizar os 

impactos na mudança climática. 

6.2. Proteger áreas com alto valor de biodiversidade, altos estoques de carbono 

e zonas úmidas 

Fonte – Bonsucro (2011).   

 

Como mostrado no Quadro 8, na certificação Bonsucro há 5 Princípios e 

22 Critérios. Vale ressaltar que os critérios 6.1 e 6.2 presentes na certificação dizem 

respeito aos requisitos para certificação Bonsucro UE. Cada critério apresenta 
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alguns indicadores. O documento ―Padrão de Produção Bonsucro – Versão 3.0 

Março de 2011‖ encontra-se disponível no site da Bonsucro. 

No que diz respeito ao tripé da sustentabilidade, que busca contemplar os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos, a Certificação Bonsucro apresenta 11 

critérios de aspecto social (em cor azul no Quadro 8), 9 critérios de aspecto 

ambiental (em cor verde no Quadro 8) e 2 critérios de aspecto econômico (cor 

vermelha no Quadro 8), segundo os critérios estabelecidos em trabalhos de Gallardo 

e Bond (2011). 

O grande número de critérios sociais e ambientais, justifica-se pelo fato 

de a certificação surgir como necessidade de a diferenciar produtos oriundos de 

processos de produção ambientalmente adequados, socialmente justos e 

economicamente viáveis. Logo, seus padrões devem refletir a conciliação de 

interesses dos setores ambientais, sociais e econômicos. Como o fator econômico 

sempre é preponderante no meio empresarial, houve a necessidade de enfatizar os 

fatores ambientais e sociais, principalmente, na cadeia produtiva do etanol que sofre 

duras críticas no que diz respeito a sua sustentabilidade social (MOURA et al., 2012) 

 

2.3.5 Processo de Certificação Bonsucro 

 

A certificação é voluntária para pessoas físicas e/ou jurídicas, no campo 

agropecuário/agroindústria do etanol e açúcar da cana-de-açúcar. A validade da 

certificação é de 3 anos, com auditorias anuais de monitoramento. Após a auditoria 

inicial, duas auditorias de monitoramento devem ser conduzidas ao longo dos 

próximos dois anos (safra) (BONSUCRO, 2011). 

A certificação exige que o operador cumpra 80% dos indicadores 

presentes nos princípios 1 a 5, assim como 80% dos critérios contidos no capítulo de 

Cadeia de Custódia. Adicionalmente, existe um número de ―critérios essenciais‖, que 

devem ser integralmente cumpridos, antes de ser considerada conformidade 

(BONSUCRO, 2011). Os critérios essenciais são:  

 1.1. Cumprir as leis relevantes e aplicáveis; 
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 2.1. Cumprir com as convenções da OIT que regem sobre o trabalho 

infantil, o trabalho forçado, a discriminação e liberdade de associação, 

e o direito de negociar convenções coletivas; 

 2.4. Pagar pelo menos o salário mínimo nacional aos empregados e 

trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes e sazonais, e outros 

trabalhadores subcontratados); 

 4.1. Avaliar o impacto de empresas de cana-de-açúcar na 

biodiversidade e nos serviços do ecossistema; 

 5.7. Para expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar, 

assegurar processos transparentes, consultivos e participativos que 

levam em conta impactos cumulativos e induzidos, através de uma 

avaliação de impacto socioambiental. 

A certificação Bonsucro funda-se nos seguintes documentos: Padrões de 

Produção Bonsucro, o Guia de Auditoria e o Protocolo de Certificação (BONSUCRO, 

2011). 

O ―Padrão de Produção Bonsucro‖ contém princípios e critérios para 

alcançar uma produção sustentável da cana-de-açúcar e de todos os seus produtos 

derivados, considerando dimensões econômicas, sociais e ambientais. 

Adicionalmente, o Padrão de Produção contém uma série de requisitos técnicos e 

administrativos para garantir o rastreamento das declarações de produção 

sustentável de cana-de-açúcar e seus produtos derivados Bonsucro ao longo da 

cadeia de produção e nas operações de processamento, incluindo o transporte da 

cana até a usina.  

O ―Padrão de Cadeia de Custódia Bonsucro para o Sistema de 

Balanço de Massa‖ contém uma série de requisitos técnicos e administrativos para 

permitir a rastreabilidade das declarações sobre a produção sustentável da cana-de-

açúcar Bonsucro e de todos os produtos dela derivados, ao longo de toda a cadeia 

de fornecimento após a usina e sua área de fornecimento de cana; desde a 

conversão, processamento, manufatura, transformação e comércio até o uso da 

cana-de-açúcar e de todos os seus produtos derivados. 
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O ―Guia de Auditoria‖ é um guia de esclarecimento para os membros e 

auditores sobre como atender os Padrões de Produção Bonsucro e/ou de Cadeia de 

Custódia. Isto inclui:  

 Descrição de como interpretar os princípios e os critérios dos 

padrões Bonsucro;  

 Instruções de auditoria para verificar a adoção dos indicadores e 

verificadores;  

 Informação relativa a situações excepcionais;  

 Critérios objetivos para limites críticos;  

 Ferramentas e cálculos para auditoria. 

A Bonsucro desenvolveu um ―Protocolo de Certificação” para membros 

e auditores que enumera o processo e os procedimentos para a certificação dos 

padrões Bonsucro, que inclui: 

 Regras e normas para Organismos de Certificação realizarem 

auditorias dos padrões Bonsucro; 

 Normas de certificação para operadores econômicos 

demonstrarem conformidade com os padrões Bonsucro; 

 Procedimentos de auditoria para Organismos de Certificação 

verificarem conformidade com os padrões Bonsucro. 

 

O escopo do Sistema de Certificação Bonsucro pode ou não estar em 

conformidade com a Diretiva da União Europeia para Energias Renováveis 

(European Union Renewable Energy Directive - UE RED) e com as providências 

similares da Diretiva da União Europeia para Qualidade de Combustíveis (European 

Union Fuel Quality Directive - UE FQD) (BONSUCRO, 2011).  

A Figura 4 traz o fluxograma do processo de certificação Bonsucro. 
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Figura 4 – Fluxograma do processo de certificação Bonsucro 

 

Fonte – Bonsucro (2011). 

 

Serão descritos abaixo algumas etapas da Certificação Bonsucro:  

 

a) Requisitos para a certificação  

 

Para obter conformidade com a Norma Bonsucro e, assim, receber 

certificados Bonsucro, o operador econômico deve ser membro registrado do 

Bonsucro e deve solicitar um Organismo de Certificação acreditado aprovado pelo 

Bonsucro. O operador pagará uma taxa anual referente à sua associação. Ele deve 

demonstrar conformidade com os objetivos e requisitos dos padrões Bonsucro. A 

conformidade será independente verificada pelo Organismo Certificador. No site da 

Bonsucro há uma lista de Organismos de Certificação acreditados e aprovado pelo 

Bonsucro (BONSUCRO, 2011). 
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b) Opções de Certificação  

 

O sistema de certificação Bonsucro reconhece 2 abordagens diferentes 

de certificação, o Padrão de Produção Bonsucro e o Padrão para Cadeia de 

Custódia Bonsucro para o Sistema de Balanço de Massa.  

O Padrão de Produção Bonsucro contém princípios e critérios para 

alcançar uma produção sustentável da cana-de-açúcar e de todos os produtos 

derivados da cana-de-açúcar, considerando dimensões econômicas, sociais e 

ambientais. Adicionalmente, Padrão de Produção contém uma série de requisitos 

técnicos e administrativos para garantir o rastreamento das declarações de 

produção sustentável de cana-de-açúcar seus produtos derivados Bonsucro ao 

longo da cadeia de produção e nas operações de processamento, incluindo o 

transporte da cada até a usina.  

O Padrão para Cadeia de Custódia Bonsucro para o Sistema de 

Balanço de Massa contém uma série de requisitos técnicos e administrativos para 

permitir a rastreabilidade das declarações sobre a produção sustentável da cana-de-

açúcar Bonsucro e de todos os produtos dela derivados, ao longo de toda a cadeia 

de fornecimento após a usina e sua área de fornecimento de cana; desde a 

conversão, processamento, manufatura, transformação e comércio até o uso da 

cana-de-açúcar e de todos os seus produtos derivados (BONSUCRO, 2011). 

 

c) Unidade de Certificação 

 

No Padrão de Produção Bonsucro a unidade de certificação será a usina 

de cana-de-açúcar e as auditorias serão baseadas em auditorias na usina e da área 

fornecedora de cana. No Padrão para Cadeia de Custódia a unidade de certificação 

compreende todos os operadores econômicos após a usina e sua base de 

fornecimento de cana, que tenham posse legal dos produtos da cana-de-açúcar 

certificados Bonsucro e/ou de todos os produtos dela derivados (BONSUCRO, 

2011). 
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d) Sistema de Auditoria  

 

A fim de que os operadores econômicos possam provar conformidade 

com o Sistema de Certificação Bonsucro, os operadores econômicos devem operar 

um ―sistema de auditoria‖. Para este propósito, o Bonsucro exige que os operadores 

econômicos possuam um sistema de gestão da qualidade em funcionamento 

baseado nos princípios ISO 9000, não sendo exigida a certificação ISO 9001 

(BONSUCRO, 2011). 

 

e) Declarações 

 

Nenhuma declaração pública relativa à conformidade da cana-de-açúcar 

certificada pelo Bonsucro e/ou Bonsucro UE e de todos os produtos derivados da 

cana-de-açúcar com a norma Bonsucro pode ser feita sem uma certificação válida 

frente ao Sistema de Certificação Bonsucro. 

O uso correto de comunicações e declarações é controlado pelos 

―Requisitos de Uso da Logomarca‖, estão disponíveis mediante solicitação ao 

Bonsucro, ou podem ser baixados (download) do Sistema Bonsucro. 

As declarações feitas de acordo com o Sistema de Certificação Bonsucro 

serão verificadas através de auditoria retrospectiva de uma amostra de 

comunicações e comparadas com volumes comercializados durante todo o período 

certificado (BONSUCRO, 2011). 

 

f) Certificação de Múltiplos Locais 

 

A certificação de múltiplos locais é permitida somente quando um único 

operador econômico opera mais de um local, na condição de que estes locais 

possuam processos e produtos similares e sejam cobertos por um único sistema de 

gestão global, em correto funcionamento, que controla, reforça, verifica e documenta 
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a implementação de conformidade com os padrões Bonsucro. Nesta situação, o 

agente econômico deve solicitar certificação de múltiplos locais (BONSUCRO, 

2011).  

 

g) Certificação de Grupos 

 

A certificação em grupo não é permitida. A metodologia de amostragem 

para verificação de conformidade da área de fornecimento de cana à usina é feita 

por meio de amostragem conforme definido na seção 5.6 do Protocolo de 

Certificação Bonsucro (BONSUCRO, 2011). 

 

h) Não Conformidade e Ações Corretivas 

 

Há dois níveis de não conformidade: Maior e Menor. Maior: Uma não 

conformidade é considerada maior se há evidência objetiva do não cumprimento de 

um critério ―Essencial‖ (Padrão de Produção Bonsucro) ou ―Maior‖ (Padrão para 

Cadeia de Custódia), ou dos critérios adicionais EU RED do padrão Bonsucro, 

conforme definido na seção 5.8.1 do Protocolo. A Menor diz respeito a uma não 

conformidade de critérios considerados ―Não-Essencial‖ (Padrão de Produção 

Bonsucro) ou ―Menor‖ (Padrão para Cadeia de Custódia), segundo os critérios do 

padrão Bonsucro (BONSUCRO, 2011). 

 

i) Sanções 

 

Caso não conformidades menores surjam depois da certificação, ou não 

conformidades menores permaneçam sem resolução depois do prazo especificado 

no relatório de auditoria, a o operador econômico será advertido, para que prove a 

conformidade no prazo de 1 mês; isto deve incluir uma visita extra do organismo 

certificador, com os próprios recursos econômicos do operador econômico. Quando 

não observâncias permaneçam sem resolução, isto pode resultar em sanções, 

suspenção ou até a perda da certificação (BONSUCRO, 2011). 
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j) Reclamações e Processo de Apelação  

 

Agentes econômicos que possuem uma reclamação, apelação, ou disputa 

com organismo certificador sobre os resultados da auditoria ou do processo de 

auditoria, que não forem resolvidas em 20 dias, devem ser de conhecimento e 

resolução pela Bonsucro (BONSUCRO, 2011). 
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3 METODOLOGIA  

 

Nesta seção são apresentadas as etapas de desenvolvimento deste 

trabalho, com intuito de se alcançar os objetivos propostos, especificando tipo de 

pesquisa, método utilizado, materiais utilizados, universo estudado, assim como, os 

pressupostos teóricos que fundamentam o roteiro metodológico desta pesquisa.  

 

3.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

No período do Renascimento, aproximadamente entre o final do século 

XIII e meados do século XVII, os seres humanos retomaram o prazer de pensar e 

produzir o conhecimento através das ideias. Neste período, as artes, de uma forma 

geral, tomaram um impulso significativo. 

Nos séculos XVII e XVIII, a burguesia assumiu uma característica própria 

de pensamento, tendendo para um processo que tivesse imediata utilização prática. 

Com isso surgiu o Iluminismo, corrente filosófica que propôs ―a luz da razão sobre as 

trevas dos dogmas religiosos‖. 

O Método Científico surgiu como uma tentativa de organizar o 

pensamento para se chegar ao meio mais adequado de conhecer e controlar a 

natureza. Já no fim do período do Renascimento, Francis Bacon pregava o método 

indutivo como meio de se produzir o conhecimento. Este método entendia o 

conhecimento como resultado de experimentações contínuas e do aprofundamento 

do conhecimento empírico. Por outro lado, através de seu Discurso sobre o método, 

René Descartes defendeu o método dedutivo como aquele que possibilitaria a 

aquisição do conhecimento através da elaboração lógica de hipóteses e da busca de 

sua confirmação ou negação (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010).  

No século XIX, a ciência passou a ter maior atenção, crescendo muito em 

número de adeptos e pesquisadores. Parecia que tudo só tinha explicação através 

da ciência. Como se o que não fosse científico não correspondesse à verdade. Se 
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Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, entre outros, foram perseguidos 

pela Igreja em função de suas ideias sobre as coisas do mundo, o século XIX serviu 

como referência de desenvolvimento do conhecimento científico em todas as áreas 

com vários cientistas como Augusto Comte, Karl Marx, Charles Darwin, etc. A 

ciência passou a assumir uma posição quase religiosa diante das explicações dos 

fenômenos sociais, biológicos, antropológicos, físicos e naturais. Porém, Vergara 

(2013) nos alerta que a ciência é uma apenas mais uma das formas de se ter 

acesso ao conhecimento.  

A atividade básica da ciência é a pesquisa. Segundo Silva e Menezes 

(2005), a pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para 

um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos empregados 

na investigação, auxiliando no processo de determinação da linha de raciocínio que 

será utilizada durante o processo de pesquisa. 

 

3.2 DEFINIÇÕES: TIPO DE PESQUISA, MÉTODO E INSTRUMENTO DE 

COLETA DE DADOS 

 

Existem várias formas de classificar as pesquisas, a depender da 

natureza, da abordagem (assunto), do propósito (objetivo) e dos procedimentos 

efetivados para alcançar os dados (meio). 

Quanto à natureza, podemos classificar as pesquisas em básica e 

aplicada. A pesquisa básica tem como propósito gerar conhecimentos novos úteis 

para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades e 

interesses universais. Também podemos classificar como pesquisa aplicada, cujo 

objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de 

problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais (KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010). 

Levando em consideração a forma de abordagem do problema podemos 

classificar as pesquisas em quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa 

baseia-se no pressuposto que tudo pode ser mensurado numericamente, ou seja, 

pode ser traduzido em números, opiniões e informações para classificá-las e 
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analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de 

regressão etc.). A pesquisa qualitativa, parte do entendimento de que existe uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 

números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas 

no processo de pesquisa qualitativa. Não requerem o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem (GODOY, 1995 a). 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social e de uma 

organização etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se opõem 

ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, 

já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia 

própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado 

ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos 

nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa (GODOY, 

1995 b). 

Do ponto de vista de seus objetivos, Matias-Pereira (2007) assinala que a 

pesquisa pode ser pesquisa exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema com intuito de torná-lo explícito ou de construir hipóteses. Envolve 

levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos 

de caso.  

Pode também ser pesquisa descritiva, visando descrever as 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de 

dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de 

levantamento. 
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A Pesquisa explicativa que visa identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Assim, aprofunda o conhecimento da 

realidade porque explica a razão, o "porquê" das coisas. Quando realizada nas 

ciências naturais, requer o uso do método experimental e, nas ciências sociais, 

requer o uso do método observacional. Assume, em geral, a formas de pesquisa 

experimental e pesquisa ex post facto. 

Considerando os procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser segundo 

Vergara (2013) classificada em: 

 Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 

atualmente com material disponibilizado na Internet;  

 Pesquisa documental: quando elaborada a partir de materiais que 

não receberam tratamento analítico; 

 Pesquisa experimental: quando se determina um objeto de estudo, 

selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, 

definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a 

variável produz no objeto; 

 Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das 

pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer; 

 Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento; 

 Pesquisa ex post facto: quando o "experimento" se realiza depois dos 

fatos; 

 Pesquisa-ação: quando concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo. Os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo; 

 Pesquisa participante: quando se desenvolve a partir da interação 

entre pesquisadores e membros das situações investigadas. 

Os instrumentos de coleta de dados tradicionais são a observação e a 

entrevista. Na observação se utilizam os sentidos na obtenção de dados de 
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determinados aspectos da realidade. A entrevista, que é a obtenção de informações 

de um entrevistado sobre determinado assunto ou problema. A entrevista pode ser: 

padronizada ou estruturada, a qual se caracteriza por possuir roteiro previamente 

estabelecido, com uma certa rigidez no roteiro. Despadronizada, ou não 

estruturada (informal), quando não existe rigidez de roteiro com o intuito de se ter 

uma visão geral do problema. Pode ser Focal ou Focalizada (Semiestruturada) 

que não requer uma rigidez no roteiro, porém foca num tema específico e requer do 

pesquisador uma habilidade para não permitir que o tema da conversa se desvie do 

tema original. Entrevistas por pautas, que ao decorrer da entrevista explora pontos 

ou pautas, que ordenados, devem ter uma certa relação entre si (MATIAS-

PEREIRA, 2007). 

Os questionários são uma série ordenada de perguntas que devem ser 

respondidas por escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo, limitado 

em extensão e estar acompanhado de instruções. Essas instruções devem 

esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do 

informante e facilitar o preenchimento. As perguntas do questionário podem ser 

abertas, por exemplo: "qual é a sua opinião?"; fechadas, em que a resposta está 

restrita a duas escolhas, como "sim" ou "não"; de múltiplas escolhas, em que há 

uma série de respostas possíveis (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Amostra é parte da população ou do universo selecionada de acordo com 

uma regra ou plano. A amostra pode ser probabilística ou não probabilística. 

As amostras não probabilísticas podem ser amostras acidentais, que 

são as compostas por acaso, por pessoas escolhidas aleatoriamente; amostras por 

quotas, que são as compostas por diversos elementos constantes da 

população/universo, na mesma proporção, e amostras intencionais, que são aquelas 

em que são escolhidos sujeitos que representem o "bom julgamento" da 

população/universo (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

As amostras probabilísticas são compostas por sorteio e podem ser: 

amostras casuais simples, que são as que cada elemento da população tem 

oportunidade igual de ser incluído na amostra. 
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Amostras casuais estratificadas são as que cada estrato, definido 

previamente, estará representado na amostra e amostras por agrupamento, que é a 

reunião de amostras representativas de uma população (KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010). 

 

3.3 OPÇÔES METODOLÓGICAS DESTA PESQUISA 

 

A partir dos pressupostos descritos e que caracterizam as modalidades 

de pesquisa existentes, esta pesquisa é de natureza Aplicada, apoiada em 

abordagem Qualitativa. Segundo Godoy (1995), esse tipo de pesquisa caracteriza-

se por não procurar enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem emprega 

instrumentos estatísticos na análise de dados, pois seu foco está em interesses 

amplos, envolvendo obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos. Como o objetivo deste trabalho é uma comparação entre dois 

instrumentos de gestão ambiental e aferir proposições que levem um maior 

interação entre eles com um intuito de aplicar essas informações para um 

determinado setor produtivo, sem o intuito de análises estatísticas, optou-se por uma 

abordagem qualitativa.  

De acordo com os objetivos deste trabalho, esta pesquisa é Exploratório-

Descritiva, que segundo Lima e Mioto (2007) corresponde a um estudo teórico 

elaborado a partir da reflexão pessoal e da análise de documentos escritos que 

seguem um ordenamento de procedimentos.  De acordo com os objetivos da 

pesquisa, optou-se por ambos os métodos por atender as necessidades da pesquisa 

que visa um maior conhecimento sobre a sustentabilidade no setor sucroenergético, 

assim como, descrever as características deste setor e a relação entre os 

instrumentos ambientais usados nesse contexto (GIL, 1999).  

A pesquisa é conduzida por meio de um Estudo de Caso Multicaso, que 

Godoy (1995) define como um estudo de caso que envolve dois ou mais sujeitos, 

duas ou mais instituições, que tem geralmente como pressuposto descrever mais de 

um sujeito, organização ou evento, e aqueles que pretendem estabelecer 

comparações, que seria o no caso desta pesquisa. Essas são as empresas 
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analisadas nesta pesquisa: Destilaria Alcídia S/A - Teodoro Sampaio; Usina 

Conquista do Pontal S.A; Guarani S/A – Unidade Industrial Cruz Alta; EQUIPAV S/A 

AÇÚCAR E ÁLCOOL; Franco Brasileira S/A - Unidade Gasa; Usina Guariroba Ltda; 

Usina Interlagos Ltda; Usina Moema açúcar e álcool Ltda; Açucareira Quatá S.A; 

Usina Açucareira São Manoel S/A; Açúcar Guarani S/A – Unidade Industrial 

Severínia; Cosan S/A Açúcar - Unidade Univalem. 

Segundo Godoy (1995), esse tipo de pesquisa tem como análise o 

aprofundamento, visando ao exame detalhado de um ambiente, de um simples 

sujeito ou de uma situação particular, ou de vários sujeitos ou organizações, ou 

tende a estabelecer comparações ou conexões. Apesar do estudo de caso ser de 

caráter puramente qualitativo, podem ser usados dados quantitativos para elucidar 

alguns aspectos da questão investigada, porém sem emprego de tratamento 

estatístico mais sofisticado.  

Yin (1990) especifica a importância no estudo de caso de definir o 

instrumento de coleta de dados de acordo com os objetivos da pesquisa: 

documentos, registros em arquivos; entrevistas; observação direta; observação 

participante; artefatos físicos.  

De acordo com o objetivo principal desta pesquisa que remete relacionar 

dois instrumentos de gestão ambiental de caráter público e empresarial, optou-se 

pela Fonte Documental e Entrevistas Focal ou Semiestruturada. 

As fontes documentais utilizadas referem-se aos Estudos de Impacto 

Ambiental consultados e ao conteúdo da Certificação Bonsucro. 

Optou-se por uma Entrevista Focal, que segundo Merton et al., (1990), o 

respondente é entrevistado por um curto período de tempo.  A entrevista tem caráter 

espontâneo de uma conversa informal, porém existe um roteiro de perguntas que é 

obedecido. 

O conteúdo da certificação Bonsucro, dos Estudos de Impacto Ambiental 

e das entrevistas foram analisados de acordo com os princípios da Análise de 

Conteúdo conforme Bardin (1977).  



76 
 

 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa 

análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 

reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 

nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia de pesquisa faz parte 

de uma busca teórica e prática, com um significado especial no campo das 

investigações sociais. Constitui-se em bem mais do que uma simples técnica de 

análise de dados, representando uma abordagem metodológica com características 

e possibilidades próprias (BARDIN, 1977). 

Caregnato e Mutti (2006) enfatizam que em uma abordagem pela Análise 

de Conteúdo os dados podem ser analisadas quantitativamente, quando é traçada a 

frequência das características que se repetem no conteúdo do texto, ou 

qualitativamente quando se considera a presença ou a ausência de uma dada 

característica de conteúdo ou conjunto de características num determinado 

fragmento da mensagem. Segundo os autores, a abordagem qualitativa, que é a 

opção deste trabalho, é uma análise por categorias temáticas, onde são construídas 

categorias que podem ser frases ou palavras que se repetem, inferindo uma 

expressão que as representem, conforme os temas que emergem do texto. Esse 

tipo de classificação é chamado de análise categorial. 

A técnica de Análise de Conteúdo, segundo Moraes (1999) e Caregnato; 

Mutti (2006) se fundamenta: preparação das informações; unitarização ou 

transformação do conteúdo em unidades; categorização ou classificação das 

unidades em categorias; descrição; e interpretação. 

a) Preparação das informações: a primeira fase de preparação das 

informações podem utilizar vários procedimentos como leitura flutuante (leitura em 

profundidade), hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamente a 

interpretação.  

b) Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades: na segunda 

etapa são codificados a partir das unidades de registro, onde o material deve ser 

relido cuidadosamente com a finalidade de definir a unidade de análise. Também 

denominada ―unidade de registro‖ ou ―unidade de significado‖, a unidade de análise 

é o elemento unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação. 



77 
 

 

Toda categorização ou classificação necessita definir o elemento ou indivíduo 

unitário a ser classificado. Na análise de conteúdo denominamos este elemento de 

unidade de análise. A natureza das unidades de análise necessita ser definida pelo 

pesquisador. As unidades podem ser tanto as palavras, frases, temas ou mesmo os 

documentos em sua forma integral. Após essa etapa de definição da unidade, 

proceder-se a codificação das unidades, estabelecendo-se códigos adicionais, 

seguindo sempre um mesmo padrão.  

c) Categorização ou classificação das unidades em categorias: é um 

procedimento de agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles. 

Classifica-se por semelhança ou analogia, segundo critérios previamente 

estabelecidos ou definidos no processo. Estes critérios podem ser semânticos, 

originando categorias temáticas. Podem ser sintáticos definindo-se categorias a 

partir de verbos, adjetivos, substantivos, etc. As categorias podem ainda ser 

constituídas a partir de critérios léxicos, com ênfase nas palavras e seus sentidos ou 

podem ser fundadas em critérios expressivos focalizando em problemas de 

linguagem. Cada conjunto de categorias, entretanto, deve fundamentar-se em 

apenas um destes critérios. Categorias construídas a partir do próprio material 

exigem que o atendimento aos critérios de classificação ocorra ao longo do processo 

da análise. Os argumentos de validade, exaustividade, homogeneidade, 

exclusividade e objetividade precisam ser construídos ao longo da análise. 

d) Descrição: a quarta etapa do processo de análise de conteúdo é a 

descrição. Uma vez definidas as categorias e identificado o material constituinte de 

cada uma delas, é preciso comunicar o resultado deste trabalho. A descrição é o 

primeiro momento desta comunicação. Essa descrição poderá ocorrer com a 

organização de tabelas e quadros, apresentando não só as categorias construídas 

no trabalho, como também se computando frequências e percentuais referentes às 

mesmas, ou através de um texto síntese em que se expresse o conjunto de 

significados presentes nas diversas unidades de análise incluídas em cada uma 

delas. Geralmente é recomendável que se faça uso intensivo de ―citações diretas‖ 

dos dados originais. 

e) Interpretação: uma boa análise de conteúdo não deve limitar-se à 

descrição. É importante que procure ir além, atingir uma compreensão mais 



78 
 

 

aprofundada do conteúdo das mensagens através da inferência e interpretação. 

Toda leitura de um texto constitui-se numa interpretação. Entretanto, o analista de 

conteúdo exercita com maior profundidade este esforço de interpretação e o faz não 

só sobre conteúdos manifestos pelos autores, como também sobre os latentes, 

sejam eles ocultados consciente ou inconscientemente pelos autores. 

A análise de conteúdo possibilita diferentes modos de conduzir o 

processo. São ao mesmo tempo opções em termos de abrir possibilidades que esta 

metodologia oferece, estabelecendo-se no mesmo movimento limites como 

consequência destas opções. 

Uma destas possibilidades refere-se à opção que o investigador pode 

fazer quanto ao tipo de conteúdo que se propõe a examinar. Na abordagem indutiva-

construtiva toma como ponto de partida os dados, construindo a partir deles as 

categorias e a partir destas a teoria. É, portanto, essencialmente indutiva. Sua 

finalidade não é generalizar ou testar hipóteses, mas construir uma compreensão 

dos fenômenos investigados. Nesta abordagem as categorias são construídas ao 

longo do processo da análise. As categorias são resultantes de um processo de 

sistematização progressivo e analógico. A emergência das categorias é resultado de 

um esforço, criatividade e perspicácia de parte do pesquisador, exigindo uma 

releitura exaustiva para definir o que é essencial em função dos objetivos propostos. 

 

3.4 OBJETO DE PESQUISA E AMOSTRAGEM 

 

O principal objetivo dessa pesquisa é fazer uma comparação entre dois 

instrumentos de gestão ambiental empregados nas unidades produtivas do setor 

sucroenergético. Tais instrumentos são o Estudo de Impactos Ambiental (EIA), 

documento técnico central do processo de AIA que está vinculado ao licenciamento 

ambiental e consequente demonstração da viabilidade ambiental das usinas de 

cana-de-açúcar no país, e a Certificação Ambiental denominada Bonsucro, que é 

utilizada para demonstrar a sustentabilidade também das usinas do setor 

sucroenergético. 
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A Certificação Bonsucro, com sede em Londres, já certificou 38 usinas no 

planeta, sendo 36 no Brasil e 2 na Austrália.  A distribuição das 36 usinas por 

estados brasileiros é representada na Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Número de usinas com a certificação Bonsucro no Brasil 

 
Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

São Paulo é o estado com maior número de certificações no país 

apresentando 27 usinas certificadas. O grande número de certificações é explicado 

por ser o maior produtor de etanol e açúcar da cana e ter o maior número de usinas 

produtoras no país (UNICA, 2013). O Quadro 9 mostra a produtividade do estado de 

são Paulo em relação à produção nacional. 

Quadro 9 – Comparativos Estimados de Área, Produtividade e Produção da Safra 
2013/2014 

REGIÃO/UF ÁREA (em mil ha) PRODUTIVIDADE 

(em kg/ha) 

PRODUÇÃO (em mil t) 

NORTE/NORDESTE 1.111,660   (13%) 52.102 57.919,8 (9%) 

CENTRO-SUL 7.687,490   (87%) 77.281 594.096,1 (91%) 
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BRASIL 8.799,150  74.100 652.015,9 

Fonte: CONAB (2013).  

 

Aliadas à importância do setor sucroenergético no estado de São Paulo, 

questões como limitação de tempo, custo e viabilidade desta deste trabalho, 

determinaram o recorte final do universo de pesquisa. Desse modo, limitou-se a 

amostragem apenas às usinas situadas em São Paulo, de forma não-

probabilística. 

Das 27 usinas certificadas pela Bonsucro no estado de São Paulo, 

consultadas até a data de 19 de dezembro de 2013, 15 usinas tem o início de suas 

operações anteriores à Resolução Conama 001/86, que deflagrou o estabelecimento 

da obrigatoriedade da apresentação do EIA dentro do processo de licenciamento 

ambiental, para operação ou ampliação de suas atividades. Ou seja, para essas 

usinas não houve a preparação e análise de EIA nem no início de sua operação e 

nem houve qualquer ampliação de suas atividades. Como o objetivo principal deste 

trabalho é uma comparação entre o EIA e a certificação Bonsucro, esses casos não 

preencheriam um dos pré-requisitos essenciais da pesquisa, que seria possuir o EIA 

e a Certificação Bonsucro.  

Desse modo, a amostra limitou-se a 12 usinas paulistas que foram 

licenciadas a partir de um Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e possuem a 

Certificação Bonsucro, sendo essas 12 são a amostra desta pesquisa: Destilaria 

Alcídia S/A - Teodoro Sampaio; Usina Conquista do Pontal S.A; Guarani S/A – 

Unidade Industrial Cruz Alta; EQUIPAV S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL; Franco Brasileira 

S/A - Unidade Gasa; Usina Guariroba Ltda; Usina Interlagos Ltda; Usina Moema 

açúcar e álcool Ltda; Açucareira Quatá S.A; Usina Açucareira São Manoel S/A; 

Açúcar Guarani S/A – Unidade Industrial Severínia; Cosan S/A Açúcar - Unidade 

Univalem. 

 

3.5 MATERIAIS  
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Para embasamento teórico deste trabalho é usado documentos, livros, 

teses, dissertações, artigos científicos publicados em periódicos de abrangência 

nacional e internacional.  

Dentre os documentos destacam-se: 

Padrão de Produção Bonsucro - Versão 3.0 Março 2011, Incluindo 

Padrão de Produção Bonsucro EU; 

 Protocolo de Certificação Bonsucro (Guia de auditoria) – Versão 4.1 

setembro 2011, Incluindo Protocolo de Certificação Bonsucro da União 

Europeia (UE); 

 Balanço de Massa e Cadeia de Custódia – Versão 3.0 Março 2011 

Incluindo Padrão de Cadeia de Custódia para o Balanço de Massa da 

Bonsucro EU; 

Os Estudos de Impacto Ambiental das usinas: 

a) EIA da Destilaria Alcídia S/A - Teodoro Sampaio / SP; 

b) EIA da Usina Conquista do Pontal S.A; 

c) EIA da Açúcar Guarani S/A – Unidade Industrial Cruz Alta 

d) EIA da EQUIPAV S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL; 

e) EIA da Franco Brasileira S/A, Unidade Gasa; 

f) EIA da Usina Guariroba Ltda; 

g) EIA da Usina Interlagos Ltda; 

h) EIA da Usina Moema açúcar e álcool LTDA; 

i) EIA da Açucareira Quatá S.A; 

j) EIA da Usina Açucareira São Manoel S/A; 

k) EIA da Açúcar Guarani S/A – Unidade Industrial Severínia; 

l) EIA da Cosan S/A Açúcar, Unidade Univalem; 

 

3.6 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa se desenvolveu em seis etapas conforme a Figura 6. 

Figura 6 – Etapas da Pesquisa 
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Fonte: Elaboração própria (2014) 

3.6.1 Revisão Bibliográfica e Problematização 

 

A revisão bibliográfica fundamenta uma teoria adotada para tratar um 

determinado tema e o problema de pesquisa. Por meio da análise da literatura 

publicada em livros, periódicos, dissertações, teses, revistas e sites oficiais, 

sistematizou-se um quadro teórico que sustentou os constructos do desenvolvimento 

desta pesquisa. 

Nesta etapa da pesquisa focou-se na problematização do tema, definição 

de objetivos e reflexão sobre a relevância do tema e da pesquisa. A revisão 

bibliográfica foi crucial nesta etapa deste trabalho. Buscou-se também neste 

momento a adequação dos objetivos da pesquisa com aparato teórico encontrado 

na literatura disponível, tentando extrair conhecimentos que embasem a pesquisa, 

quanto à metodologia utilizada. 

 

3.6.2 Coleta de dados 

 

O plano de coleta de dados contemplou dois momentos. A Pesquisa 

documental e entrevistas. 



83 
 

 

O primeiro momento, relacionado à pesquisa documental, se deu pelo 

levantamento dos principais documentos utilizados nesta pesquisa.  

O documento ligado à certificação Bonsucro foi o Padrão de Produção 

Bonsucro levantado no site da Bonsucro, disponível para downloads. Uma cópia 

deste documento está presente nos Anexos deste trabalho.    

Os EIAs das usinas que fazem parte da nossa amostragem foram 

consultados na biblioteca da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental, que é o órgão ambiental responsável pelo licenciamento ambiental das 

usinas de açúcar e álcool no estado de São Paulo. Por seu um documento 

particular, mas de interesse público, uma cópia de cada EIA é disponibilizado na 

biblioteca da CETESB para consulta e reprodução.  

Foram realizados contatos para entrevistas com a totalidade da amostra, 

doze usinas, entretanto, não houve um retorno de todas as empresas, sendo 

possível a realização de apenas quatro entrevistas, o que representa um terço da 

amostra. As entrevistas foram realizadas com funcionários responsáveis das 

empresas, Alcídia-Odebrecht Agroindustrial, Usina Conquista do Pontal S.A, Usina 

Interlagos Ltda. e Usina Açucareira São Manoel S/A que estiveram envolvidos no 

processo de obtenção da certificação Bonsucro dessas usinas e que são 

responsáveis pela área ambiental da empresa.  

Todas as entrevistas foram feitas por telefone, devido à limitação de 

tempo e distância e dos recursos disponíveis para a pesquisa, uma vez que todas as 

usinas são do interior do estado de São Paulo e foram necessários vários contatos 

para obter a concordância da empresa com a entrevista e para entrar em contato 

diretamente com o responsável técnico que estivesse relacionado com o processo 

de certificação ou que representasse o setor ambiental da empresa. As entrevistas 

foram do tipo Focal ou semiestruturadas, pautadas por um roteiro pré-definido 

aplicado a todos os entrevistados. O roteiro da entrevista contemplava apenas cinco 

perguntas principais, especificadas no roteiro de entrevistas, apresentado no 

Apêndice A, e caso houvesse necessidade de informações adicionais para elucidar 

as respostas e o conteúdo que se pretendia conhecer, perguntas adicionais eram 

feitas. 
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Os dados com nome da empresa, dia, data, hora, e cargo do entrevistado 

estão descritos no Quadro 10.  

Quadro 10 – Dados das entrevistas feitas na pesquisa 
EMPRESA CARGO DATA HORA 

Alcídia-Odebrecht 

Agroindustrial (AL) 

Coordenação Ambiental 19/12/13. 16h15 

min 

Usina Conquista do Pontal 

S.A (UCP) 

Gerente do departamento ambiental e 

segurança do trabalho 

20/12/13 10h 

Usina Interlagos Ltda (INTE) Coordenação Ambiental 23/01/14 17h 

Usina Açucareira São Manoel 

S/A (SM) 

Consultor de planejamento e controle 06/02/14 9h:15min 

Fonte: Elaboração própria (2014). 

A construção dos elementos para o roteiro preliminar da entrevista foi 

preparada a partir de entrevista não estruturada com profissional da Única (União da 

Indústria de Cana-de-açúcar), em que se pretendeu coletar informações livres 

acerca do processo de certificação Bonsucro no país. 

Segundo Beatriz Stuart Secaf, analista ambiental da UNICA, em 

entrevista presencial concedida em 18/04/2013, essa associação representa a 

indústria da cana no Brasil, com 130 associados, da região Centro-Sul do Brasil, que 

são responsáveis por cerca de 60% de toda a produção de etanol, açúcar e 

bioeletricidade brasileira. A UNICA é uma associação voluntária, que por sua vez, é 

membro da Bonsucro, incentiva práticas de produção sustentável dentre seus 

associados da indústria sucroenergético (ÚNICA, 2013).  

Os elementos, inicialmente, considerados para compor o roteiro das 

entrevistas Focais que foram aplicadas às empresas da amostra dessa pesquisa 

referem-se a: 

 Objetivo: constatar se o EIA foi utilizado durante o processo de 

certificação Bonsucro e como é vista uma maior associação entre 

esses instrumentos. 

 Tópicos a abordar com o entrevistado:  

 se o EIA da usina foi utilizado como fonte de dados para 
processo de certificação Bonsucro; 
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 se considera que o EIA possa ser uma fonte de dados para 
facilitar o processo de certificação; 

 se acredita ser possível que esses instrumentos possam ter 
uma integração na gestão ambiental da usina; 

 se consegue identificar oportunidades e dificuldades para essa 
integração dos instrumentos de gestão ambiental aplicados a 
usinas.  

 

A partir desses elementos estabeleceu-se o seguinte roteiro de entrevista:  

 O EIA foi utilizado no processo de certificação Bonsucro da 
usina? 

 Caso seja não, por que não foi utilizado? 

 O EIA foi utilizado na totalidade? Ou parcialmente?  

 Se parcialmente, poderia especificar quais capítulos? 

 Você considera possível o EIA subsidiar a certificação 
Bonsucro? Por que? Como? 

 Do ponto de vista da empresa, você acha financeiramente 
vantajoso a utilização do EIA para subsidiar pontos da 
certificação? 

 

3.6.3 Análise dos Dados  

 

Nesta etapa da pesquisa foram analisados os documentos utilizados, os 

EIAs e a Certificação Bonsucro, assim como, os dados obtidos a partir das 

entrevistas realizadas.  

As atividades realizadas na análise dos dados foram: 

 Categorização dos Critérios da Certificação Bonsucro; 

 Categorização dos impactos ambientais descritos pelos EIAs; 

 Associação dos impactos ambientais descritos no EIAs e os 

critérios da certificação Bonsucro; 

 Categorização temática das entrevistas e relacionando-as com os 

resultados obtidos na associação entre os instrumentos; 
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 Identificação potencialidades para aproximação entre ambos os 

instrumentos. 

De acordo com os pressupostos metodológicos estabelecidos nesta 

pesquisa a partir da Análise de Conteúdo, a primeira etapa desta pesquisa se deu 

por uma leitura flutuante, ou em profundidade, do documento da cerificação ―Padrão 

de Produção da Bonsucro‖, dos EIAs de cada usina e do conteúdo de cada 

entrevista, percebendo a característica de cada documento. 

Definiu-se como Unidade de Análise a estrutura a partir de temas, 

enfatizando a importância semântica das frases. Após definição da Unidade de 

Análise, partiu-se para a categorização da certificação. No documento da 

certificação Bonsucro os critérios da certificação foram considerado como 

categorias, por abordar de forma clara os princípios da certificação.  Nos EIAs das 

usinas, optou-se por definir como categorias a caracterização dos impactos 

ambientais descritos nos EIAs.  

No caso das entrevistas, foi considerado como Unidade de Análise temas, 

condensados em frases que demostrassem de forma semântica esses temas, 

criando-se categorias através de palavras significativas nessas frases. Em cada 

categoria criaram-se códigos que pudessem expressar tais categorias de forma mais 

clara e sucinta, já que elas seriam tratadas e relacionadas numa planilha Excel.  

Consequentemente, relacionaram-se as categorias da certificação 

Bonsucro com cada categoria do EIA, em planilha Excel. Criou-se também uma 

planilha com a soma total de todos os impactos, relacionando-os com as categorias 

da certificação Bonsucro.  

Como a Unidade de Análise é temática, e as categorias foram 

estabelecidas a partir do significado dos critérios da certificação e, no caso dos EIAs, 

a partir da caracterização dos impactos ambientais, as categorias dos impactos e as 

categorias da certificação Bonsucro que apresentaram o mesmo significado, ou seja, 

os mesmos temas, foram consideradas associadas.  

O passo seguinte foi relacionar os resultados obtidos na relação entre a 

certificação e o EIAs com os resultados obtidos nas entrevistas, confrontando os 
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dados, a fim de perceber se o conteúdo das entrevistas refutam ou corroboram o 

percebido na associação entre os instrumentos de gestão. 

A última etapa do tratamento de dados se deu pela descrição e 

interpretação dos resultados, que estão apresentados no capítulo de Resultados e 

Interpretação de Resultados.  
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4. SETOR SUCROENERGÉTICO  

 

O setor sucroenergético tem sido apontado como uma alternativa viável e 

promissora a redução dos combustíveis fósseis e atenuação dos impactos 

relacionados à emissão de gases de efeito estufa. Isso tem conduzido os principais 

países do mundo a investir em pesquisa e desenvolvimento dessa fonte de energia 

alternativa que segundo é economicamente eficiente, socialmente justa e 

ambientalmente benéfica (FILHO; MACEDO, 2010; OLIVEIRA, 2007). 

Bioenergia é um tipo particular de energia química fornecida mediante 

reações químicas, ocorrendo mudança de composição, com liberação de calor.  A 

bioenergia pode ser definida como toda e qualquer forma de energia associada a 

formas química acumulada mediante processos fotossintéticos recentes. Em geral, 

denomina-se biomassa os recursos naturais:  

que dispõem de bioenergia e que podem ser processados para fornecer 
formas bioenergéticas mais elaboradas e adequadas para o uso final. 
Portanto, seriam exemplos de fontes de bioenergia a lenha e os resíduos de 
serrarias, o carvão vegetal, o biogás resultante da decomposição anaeróbia 
de lixo orgânico e outros resíduos agropecuários, bem como os 
biocombustíveis líquidos, como o bioetanol e o biodiesel, e a bioeletricidade, 
gerada pela queima de combustíveis como o bagaço e a lenha (BNDES; 

CGEE, 2008 p. 24). 
 

Existem várias formas de produção de bioenergia. Há as mais tradicionais 

com base extrativista, sem adequada valoração econômica dos produtos e, em 

geral, por meio de sistemas de baixa eficiência e menor produtividade, atendendo a 

necessidades residenciais e de indústrias tradicionais que é o exemplo da lenha 

para a cocção doméstica no meio rural, prática comum e sem impactos notáveis, e a 

danosa produção de carvão vegetal associada ao desmatamento, fadada a 

desaparecer (BNDES; CGEE, 2008; GOLDEMBERG, 2008).  

Encontram-se também os sistemas inovadores e modernos de bioenergia, 

em que a produção ocorre quase sempre em bases comerciais, por meio de 

tecnologias eficientes, mesmo do ponto de vista ambiental, visando atender às 

necessidades de energia da moderna indústria, do setor de transporte e na geração 

de eletricidade como exemplos as cadeias bioenergéticas do bioetanol de cana-de-

açúcar, do milho, da beterraba, do biodiesel de palma ou de sebo, da bioeletricidade 
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produzida com bagaço, licor negro ou lixívia celulósica, entre outras (BNDES; CGEE, 

2008; GOLDEMBERG, 2008). 

Cada vez mais a evolução da bioenergia, em escala mundial, aponta para 

a redução da contribuição das bioenergias tradicionais, a serem mantidas 

circunscritas às situações de menor impacto, enquanto as bioenergias modernas se 

expandem, ocupando o espaço das fontes energéticas fósseis. Dessa forma, a 

bioenergia, progressivamente, deixa de ser considerada uma energia ―antiga‖ e 

passa a ser reconhecida como uma forma energética moderna, competitiva e 

adequada, em condições de proporcionar uma nova revolução tecnológica 

(SANCHS, 1995) atendendo aos pressupostos de sustentabilidade e sendo 

reconhecida como uma forma renovável de suprimento energético.  

Entre os biocombustíveis líquidos, destacam-se o etanol e o biodiesel. A 

produção de bioetanol e açúcar fazem parte do setor sucroenergético, desde a fase 

agrícola até a industrial (VAZ, 2011). 

O etanol, ou álcool etílico, é uma substância com fórmula molecular 

C2H6O, que pode ser utilizada de forma bastante eficiente em motores de 

combustão interna que equipam os mais diversos veículos automotores e que se 

classificam basicamente em dois tipos, dependendo da maneira pela qual se inicia a 

combustão: motores do ciclo Otto, com ignição por centelha, para os quais o 

biocombustível mais recomendado é o bioetanol; e motores do ciclo Diesel, no qual 

a ignição é conseguida por compressão e que podem utilizar com bom desempenho 

o biodiesel. Em ambas as situações, os biocombustíveis podem ser usados puros ou 

misturados com combustíveis convencionais derivados de petróleo. 

Ramos (2003) ressalta que três tipos de etanol: o anidro, hidratado e 

neutro. Os dois primeiros são utilizados para fins energéticos. O hidratado 

carburante é utilizado exclusivamente como combustível e possui uma porcentagem 

de água maior do que o anidro, sendo o álcool etílico hidratado 96% de pureza e 4% 

de água (96% GL) e o álcool anidro possui pureza de 99,95% com 0,05 de água e é 

considerado isento de água, sendo que esse último pode ser adicionado à gasolina 

na proporção de 20% a 25%. O neutro é usado de forma intensiva na indústria de 

bebidas, nos setores químicos e farmacêutico. 
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Em razão das questões como os efeitos nocivos do uso do combustível 

fóssil e por tratar o petróleo uma energia não renovável, esforços são realizados 

pelo mundo afora para o aproveitamento de resíduos, principalmente agrícolas, 

como a palha e o bagaço da cana-de-açúcar, sabugo do milho e a palha, palha de 

trigo e restos da madeira para a produção do etanol de segunda geração, que muda 

o padrão tecnológico utilizado. 

Como consequência de sua composição, comparativamente as gasolinas 

típicas, a combustão da gasolina com etanol e do etanol puro em motores produz 

menores emissões de monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx), 

hidrocarbonetos e outros compostos poluentes. Ao mesmo tempo, elevam-se os 

aldeídos (compostos do tipo R-CHO) e, dependendo das características do motor, 

os óxidos de nitrogênio (NOx). Normalmente, os limites legais de emissão para 

veículos são atendidos em sua plenitude, sendo os benefícios resultantes do uso do 

etanol, fato bastante conhecido. (BNDES; CGEE, 2008). 

O bioetanol pode ser produzido com base em qualquer biomassa que 

contenha quantidades significativas de amido ou açúcares como é o caso da cana, 

da beterraba e do milho (BNDES; CGEE, 2008) conforme ilustrado na Figura 7.  

Figura 7 -  Rotas tecnológicas para produção de bioetanol. 

Fonte: BNDES (2008). 
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Independentemente da biomassa utilizada para sua produção, o principal 

objetivo do uso do bioetanol como combustível é a substituição de derivados de 

petróleo, o que permite diminuir a dependência por tais recursos fósseis e mitigar as 

emissões de gases de efeito estufa (BNDES; CGEE, 2008). 

Diversos estudos já foram realizados com o intuito de avaliar os impactos 

energéticos e ambientais dos biocombustíveis. No caso da cana, considerando a 

substituição de gasolina e a mitigação das emissões de GEE, já são reconhecidas 

há bastante tempo as vantagens ambientais do bioetanol no Brasil, desde a 

divulgação dos primeiros trabalhos mais detalhados sobre o tema por Macedo e 

Horto Nogueira (1985; 2005; 2007) e Macedo (1992). Outros estudos têm 

corroborado tal conhecimento Macedo (1998) e Macedo et al. (2004), 

acompanhando a evolução das práticas agroindustriais no setor sucroenergético e o 

avanço do conhecimento sobre os aspectos ambientais. 

A redução das emissões de gases de efeito estufa possivelmente é um 

dos efeitos positivos mais importantes associados ao bioetanol de cana-de-açúcar 

permitindo reduzir, de forma importante, as emissões de gases de efeito estufa, em 

comparação com o uso do combustível fóssil (gasolina), para um mesmo efeito útil 

final em veículos (MACEDO, 2005; GOLDEMBERG; NIGRO; COELHO, 2008; 

BNDES; CGEE, 2008; LIMA; CUNHA; LIRA, 2010).  

Essa contribuição para a redução do câmbio climático é um dos aspectos 

mais importantes associados ao bioetanol de cana-de-açúcar, no qual não apenas 

fica evidente o impacto positivo que o etanol de cana traz, mas também se observa 

como as demais matérias-primas são pouco eficazes nesse sentido, com as 

tecnologias atualmente empregadas (MACEDO, 2005; GOLDEMBERG; NIGRO; 

COELHO, 2008; BNDES; CGEE, 2008). 

Nesse cenário, destaca-se o Brasil, cujo programa de bioetanol de cana-

de-açúcar apresenta resultados interessantes, desde a pesquisa de variedades de 

cana de maior rendimento até a fabricação de motores que funcionam com qualquer 

mistura de gasolina e etanol, tornando-se a maior referência mundial no setor (LIMA; 

CUNHA; LIRA, 2010).  
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Segundo Diehl (2012) a importância da cultura da cana-de-açúcar na 

economia brasileira tem raízes quase tão antigas quanto a própria colonização do 

país. Iniciada por volta século XIV, período colonial, já em meados do século XVII, 

era o maior produtor de açúcar de cana do mundo, na época destinado ao 

abastecimento da Europa, num ciclo que durou 150 anos, deixando como herança o 

avanço da fronteira agrícola sobre áreas naturais, principalmente no bioma Mata 

Atlântica, hoje com somente 7% de sua cobertura original. As práticas agrícolas 

arcaicas resultantes no mau uso e contaminação das águas e a consolidação de 

relações de trabalho que em muito seguiram as tradições e injustiças do período 

colonial são algumas das heranças desse período.  

Rodrigues, Neves e Batalha (2000) destacam que a partir da década de 

1930, o setor sucroenergético nacional teve como característica o fundamental 

incentivo do Estado para a sua modernização. A aplicação dos mecanismos de 

intervenção do Estado como, por exemplo, financiamentos subsidiados, fixação de 

cotas de produção para cada empresa, e estabelecimento de preços oficiais, foram 

de grande importância para o desenvolvimento das unidades de produção do açúcar 

e do álcool.  

Um novo ciclo surgiu na crise do petróleo da década de 1970. O 

Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL), lançado em 14 de novembro de 1975, 

propiciado e beneficiado por melhorias genéticas e criação de sementes adaptadas, 

melhorias tecnológicas nas usinas e destilarias e desenvolvimentos na indústria 

automobilística (COELHO et al., 2007). 

Segundo Ramos (2011), no processo de implementação do programa, 

são delimitadas duas fases. A primeira corresponde ao período de 1975/78, que 

destaca a obrigatoriedade da adição de etanol anidro à gasolina comercializada 

(num percentual de 20%, passando depois a 22%), a construção de destilarias e o 

desenvolvimento de motores de etanol hidratado, por parte da indústria 

automobilística. Entre os muitos problemas enfrentados durante a implementação do 

PROÁLCOOL, podemos destacar o baixo preço do etanol pago aos produtores e a 

questão do desenvolvimento de motores a etanol.  

A partir de 1979, iniciava-se a segunda fase, com a segunda crise do 

petróleo, corresponde à produção de etanol hidratado em larga escala para sua 
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utilização em carros movidos exclusivamente com esse combustível. No período 

entre 1983 e 1988, os automóveis que usavam etanol passaram a constituir mais de 

80% das vendas, principalmente em decorrência do amplo uso de subsídios aos 

preços tanto do combustível como dos veículos, objetivando diminuir o consumo de 

gasolina.  

O processo de desregulamentação e abertura econômica do Brasil, no 

final da década de 1980, o aumento do preço internacional do açúcar entre 1989 e 

1990, dando aos usineiros a oportunidade de vendê-lo em dólar no mercado 

internacional, minimizando a produção e oferta de etanol, agravada pela falta de 

competitividade do produto no mercado interno, foram alguns dos motivos para uma 

escassez do combustível no mercado interno, refletindo negativamente na produção 

e venda de carros movidos com etanol hidratado, sendo que a produção caiu de 

63% em 1988 até chegar a 0,09% em 1998 (RAMOS, 2011). 

Nos últimos anos, mais especificadamente a partir de 2004, o consumo 

de etanol ganhou um novo impulso, principalmente devido ao surgimento dos 

motores bicombustíveis (flex) que chegaram ao mercado, que funcionam com 

qualquer proporção na mistura de gasolina e álcool combustível (etanol), 

armazenados no mesmo tanque. A injeção é ajustada segundo a mistura detectada 

por sensores eletrônicos, que no caso da tecnologia brasileira, é feito com software 

automotivo desenvolvido no país, que não precisa de sensores adicionais que 

encareça o custo do veículo (ZUURBIER; VOOREN, 2008).  

Ao impulso dado pelos motores bicombustíveis, soma-se a demanda do 

mercado internacional para o etanol, caracterizado atualmente pelos compromissos 

de redução das emissões de CO2 assumidos pelos países desenvolvidos por meio 

de acordos internacionais (ENGELBRECHT, 2012). 

Existem hoje no Brasil, segundo a UNICA (2014) 430 unidades produtiva 

de cana-de-açúcar, e 70 mil produtores, produzindo 1,2 milhões de empregos 

diretos, com um PIB setorial de US$ 48 bilhões e US$ 15 bilhões de exportações. 

Segundo Ramos (2011), em termos de produção de açúcar e etanol no 

Brasil, o país se divide em dois complexos produtivos: a região Centro/Sul, com um 

período de safra de maio a dezembro e a região Norte/Nordeste correspondendo 
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aos meses de setembro a março. O complexo Centro/ Sul está constituído pelos 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santos, Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e o 

complexo Norte/ Nordeste, que engloba os Estados do Acre, Rondônia, Amazonas, 

Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

Segundos dados da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 

(2013), A área cultivada com cana-de-açúcar que será colhida e destinada à 

atividade sucroenergético na safra 2013/14 está estimada em 8.799.150 mil 

hectares, distribuídas em todos estados produtores conforme suas características. O 

estado de São Paulo permanece como o maior produtor com 51,31% (4.515.360 

hectares) da área plantada, seguido por Minas Gerais com 8,0% (781.920 hectares), 

Goiás com 9,3% (818.390 hectares), Paraná com 7,04% (620.330 hectares), Mato 

Grosso do Sul com 7,09% (624.110 hectares), Alagoas com 5,02% (442.590 

hectares) e Pernambuco com 3,25% (286.030 hectares). Nos demais estados 

produtores as áreas são menores, com representações abaixo de 3,0%. 

A previsão de produção de cana-de-açúcar da Região Centro-Sul deve 

ser de 594,1 milhões de toneladas, 11,5% maior que a produção da safra anterior. A 

Região Norte/Nordeste também sinaliza um aumento em torno de 3,6%, passando 

dos atuais 55,93 milhões de toneladas da safra 2012/13, para 57,92 milhões na 

safra 2013/14. A previsão do total de cana-de-açúcar para ser moída é de 652,02 

milhões de toneladas, com aumento de 10,70% em relação à safra 2012/13, que foi 

de 588,92 milhões de toneladas, significando que a quantidade que será moída deve 

ser 64,89 milhões de toneladas a mais que na safra anterior (CONAB, 2013). 

A produção de etanol total fechou em 23,64 bilhões de litros na safra 

2012/13 e é estimada em 27,17 bilhões de litros para 2013/14, um incremento de 

3,53 bilhões de litros, alta de 14,94%. Deste total, 12,02 bilhões de litros deverão ser 

de etanol anidro, e 15,16 bilhões de litros serão de etanol hidratado. Assim, o etanol 

anidro deverá ter um acréscimo de 21,96% na produção, e o etanol hidratado terá 

aumento de 9,93%, quando comparados com a produção de etanol da safra anterior. 

Este estudo aponta para a Região Nordeste um acréscimo de 17,94% na produção 



95 
 

 

de etanol hidratado, e redução de 7,74% do etanol anidro. Essa região deve 

responder por 2,47% da produção de etanol do país (CONAB, 2013). 

Rondônia, Acre, Tocantins, Ceará, e Rio Grande do Sul têm sua produção 

total destinada à produção de álcool. Destes, Rondônia, Acre, Ceará e Rio Grande 

do Sul produzem apenas etanol hidratado. Para esta produção, 53,09% da produção 

deverá ser destinado para a produção de álcool ou o equivalente a 339,8 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar. Esta produção de etanol deverá continuar 

concentrada na Região Centro-Sul com 92,13% do total produzido no país, 

principalmente no estado de São Paulo (51,19%), Goiás (13,86%), Minas Gerais 

(9,74%), Mato Grosso o Sul (8,05%), Paraná (5,55%) e Mato Grosso (3,74%) 

(CONAB, 2013). 

Os Quadros 11 e 12 apresentam o levantamento da safra 2013/14 

segundo a CONAB (2013). 

 

Quadro 11 – Estimativa dos Produtos da Indústria sucroenergético da safra de 
2013/2014 
REGIÃO/UF ÁREA (em mil ha) PRODUTIVIDADE (em kg/ha) PRODUÇÃO (em mil t) 

NORTE 51,000 72.551 3.700,1 

NORDESTE 1.060,660 51.119 54.219,7 

CENTRO-OESTE 1.667,170 72.523 120.907,5 

SUDESTE 5.398,490 79.337 428.298,5 

NORTE/NORDESTE 1.111,660   (13%) 52.102 57.919,8 (9%) 

CENTRO-SUL 7.687,490   (87%) 77.281 594.096,1 (91%) 

SP 4.515,360   (51%) 80.480 363.396,2 (56%) 

BRASIL 8.799,150  74.100 652.015,9 

Fonte: CONAB - 2º Levantamento: agosto de 2013. 
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Quadro 12 – Estimativa de Produção da Indústria Sucroenergético da Safra 
2013/2014 
REGIÃO/UF INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA (em 1.000 toneladas) 

TOTAL AÇÚCAR ETANOL 

NORTE 3.700,1 498,8 3.201,3 

NORDESTE 54.219,7 33.034,5 21.185,2 

CENTRO-OESTE 120.907,5 33.905,1 87.002,4 

SUDESTE 428.298,5 218.120,8 210.177,7 

SP 363.396,2 189.329,4 174.066,8 

SUL 44.890,1 26.654,3 18.235,8 

NORTE/NORDESTE 57.919,8 33.533,3 24.386,5 

CENTRO-SUL 594.096,1 278.680,1 315.416,0 

BRASIL 652.015,9 312.213,5 339.802,4 

Fonte: CONAB - 2º Levantamento: agosto de 2013. 
 

 

Conforme Engelbrecht (2012), apesar da grande produção e reconhecida 

experiência tecnológica na produção de açúcar e etanol, ainda existem muitos 

desafios a serem superados pelo Brasil, principalmente no que se refere aos 

aspectos socioambientais. Segundo Quirino et al. (1999), este setor sempre foi 

marcado por um desempenho ambiental e social negativo, associado a danos 

ambientais como queimadas, desmatamentos e destruição da biodiversidade, além 

de problemas sociais como exploração do trabalhador e uso de mão-de-obra infantil. 

O setor sucroenergético vem demostrando uma sensível percepção às 

oportunidades estratégicas que podem existir na adoção de medidas que 

reorganizem a exploração agrícola e agroindustrial para a sua sustentabilidade. Isto 

vem de encontro às pesquisas mais recentes que apontam para as exigências 

internacionais quanto a impactos ambientais, uso de mão-de-obra infantil e 

inadequadas condições de trabalho, que afetarão fortemente a importação e o 
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consumo de produtos brasileiros de origem agropecuária nos países desenvolvidos 

(QUIRINO et al., 1999). 

Nesse sentido, há uma necessidade de demonstrar a sustentabilidade na 

cadeia produtiva do etanol a fim de garantir que tal alternativa energética atende de 

fato aos requisitos da sustentabilidade. Vaz (2011) ressalta que o setor 

sucroalcooleiro brasileiro, nos dias atuais é uma das estratégias de projeção da 

imagem positiva do Brasil no mercado internacional, seja como maior produtor de 

açúcar do mundo, seja como pioneiro na produção de biocombustíveis 

economicamente viáveis, ou como principal ator ao recente mercado das tecnologias 

limpas, o de cogeração de energia, chamada de bioenergia. 

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual 

n.º 11.241/02, instituiu a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-

açúcar, determinando o fim desta prática até 2021 nas áreas consideradas 

mecanizáveis. A eliminação da queima vem a atender não somente à evolução 

tecnológica do cultivo de cana-de-açúcar, até então uma cultura dependente do 

trabalho manual, mas ao comprometimento do setor em reduzir as emissões de CO2 

e outros poluentes, consolidando o etanol e demais produtos da cana-de-açúcar 

como sustentáveis (UNICA, 2014). 

Evidenciando a preocupação ambiental do setor sucroenergético, a 

UNICA, em parceria com as Secretarias do Meio Ambiente e da Agricultura do 

Estado de São Paulo e várias entidades, celebrou em 2007 o Protocolo 

Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro Paulista, pelo qual as unidades 

agroindustriais se comprometeram a antecipar o fim da queima da palha para 2014 

nas áreas mecanizáveis (UNICA, 2014). 

Apesar dos efeitos ambientais positivos decorrentes da eliminação da 

queima, o setor sensibilizou-se com os efeitos sociais decorrentes, que obrigam o 

deslocamento dos trabalhadores rurais para outras atividades. As empresas 

passaram, desde 2008, a implementar voluntariamente diversas iniciativas voltadas 

para a requalificação dos trabalhadores que até então dedicavam-se ao corte 

manual de cana-de-açúcar, buscando viabilizar melhores oportunidades de trabalho 

dentro das próprias usinas ou em outros segmentos da economia. Essas iniciativas 

foram fortalecidas em 2009, pela criação do maior programa de requalificação já 
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implantado pelo setor sucroenergético no mundo, o projeto RenovAção (UNICA, 

2014).  

O projeto RenovAção é uma parceria entre a UNICA, a Feraesp 

(Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo), a 

Fundação Solidaridad e as empresas da cadeia produtiva: Syngenta, Case IH, Iveco 

e FMC, com o apoio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que prevê 

o treinamento especializado de trabalhadores, em seis das maiores regiões 

produtoras de cana-de-açúcar do Estado de São Paulo: Ribeirão Preto, Piracicaba, 

Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente (UNICA, 2014). 
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5 RESULTADOS  

 

Neste capítulo são apresentados os resultados desta pesquisa, 

subdivididos em seções para facilitar a as discussões acerca desses resultados. 

 

5.1 CATEGORIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO 

 

O Padrão de Produção Bonsucro – Versão 3.0 março de 2011, apresenta 

5 princípios, 22 critérios, 50 indicadores. Usando a Análise de Conteúdo 

Categorial, que visa à criação de categorias para se comparar elementos do texto. 

Optou-se por considerar os 22 critérios da certificação Bonsucro como categorias. 

Houve o cuidado de se conservar a numeração dos critérios, na criação 

dos códigos das categorias, para facilitar a associação de que critério da certificação 

pertence a categoria. As categorias com seus respectivos códigos foram alocadas 

no Quadro 13.  

Quadro 13 – Categorização da Certificação Bonsucro 
CÓDIGOS 

DAS 
CATEGORIA 

CRITÉRIO/CATEGORIAS 

CR.1.1 1.1 Cumprir as leis relevantes e aplicáveis. 

CR.1.2 
1.2 Demonstrar título claro da terra, de acordo com práticas e leis 
nacionais. 

CR.2.1 
2.1 Cumprir com as convenções da OIT que regem sobre o trabalho 
infantil, o trabalho forçado, a discriminação e liberdade de associação, e o 
direito de negociar coletivamente. 

CR.2.2 
2.2 Aplicar os direitos humanos e trabalhistas da BSI aos fornecedores e 
contratados. 

CR.2.3 
2.3 Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações 
de trabalho. 

CR.2.4 
2.4 Pagar pelo menos o salário mínimo nacional aos empregados e 
trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes e sazonais, e outros 
trabalhadores subcontratados). 

CR.2.5 2.5 Fornecer contratos completos, claros e equitativos. 

CR.3.1 
3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos 
da produção e do processamento para que melhorias sejam feitas ao 
longo do tempo. 

CR.3.2 
3.2 Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando minimizar os 
impactos na mudança climática. 

CR.4.1 
4.1 Avaliar o impacto de empresas de cana-de-açúcar na biodiversidade e 
nos serviços do ecossistema. 

CR.4.2 4.2 Implementar medidas para mitigar os impactos adversos, quando 
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identificados. 

CR.5.1 
5.1 Treinar empregados e outros trabalhadores em todas as áreas do seu 
serviço, e desenvolver suas habilidades gerais. 

CR.5.2 5.2 Melhorar continuamente o status dos recursos de solo e da água. 

CR.5.3 
5.3 Melhorar continuamente a qualidade da cana-de-açúcar e dos 
produtos da usina. 

CR.5.4 5.4 Promover a eficiência energética. 

CR.5.5 
5.5 Reduzir as emissões e os efluentes. Onde for viável, promover a 
reciclagem dos fluxos de resíduos. 

CR.5.6 
5.6 Promover a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a 
extensão especializada. 

CR.5.7 

5.7 Para expansão greenfield ou novos projetos de cana-de-açúcar, 
assegurar processos transparentes, consultivos e participativos que levam 
em conta impactos cumulativos e induzidos, através de uma avaliação de 
impacto socioambiental (AISA). 

CR.5.8 
5.8 Para assegurar engajamento e processos transparentes, consultivos e 
participativos com todos os stakeholders relevantes. 

CR.5.9 5.9 Promover a sustentabilidade econômica. 

CR.6.1 
6.1 Monitorar as emissões de gases de efeito estufa, visando minimizar os 
impactos na mudança climática. 

CR.6.2 
6.2 Proteger áreas com alto valor de biodiversidade, altos estoques de 
carbono e zonas úmidas. 

  

 Critérios de cunho social  

 Critérios de cunho ambiental 

 Critérios de cunho econômico 

Fonte: Elaboração própria (2013). 

Gallardo e Bond (2011) ressaltam as principais questões destacadas na 

literatura sobre o etanol da cana-de-açúcar, categorizadas em três variáveis: social, 

econômico e ambiental, como mostra o Quadro 14. 

Quadro 14 – Questões destacadas na literatura sobre o etanol 
VARIÁVEL QUESTÃO 

 

 

Ambiental 

Emissão de gases de efeito estufa; proteção de 

floresta; biodiversidade; uso da terra; consumo 

de energia; consumo e abastecimento de água; 

Eutrofização; poluição da água e do ar; 

qualidade do ar; desmatamento; recursos 

hídricos e solo; resíduos; balanço energético; 

erosão do solo; Uso de fertilizantes e pesticidas; 

queima da cana; clima global. 

 

 

 

 

Social 

Ambientes históricos; património cultural; 

segurança alimentar, condições de trabalho 

(carga de trabalho, de saúde e segurança do 

trabalho); uso da terra; competição entre 

alimentos e combustíveis; populações 

vulneráveis e respeito às tradições; trabalho de 

gênero, criança e escravo; mecanização e 

desemprego combustão; formação e condições 

de vida, organismos geneticamente 

modificados, condições de trabalho, direitos do 
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trabalhador; responsabilidade social e 

benefícios. 

 

Econômica 

Expansão agrícola; custos de produção de 

etanol e inovação tecnológica, aspectos 

financeiros; uso da terra e de energia; número 

de empregos, distribuição de renda e da posse 

da terra; salários. 

Fonte: Gallardo e Bond (2011). 

Nesse sentido, optou-se por classificar as categorias de acordo com tal 

classificação, enfatizadas por cores específicas, a partir do tripé da sustentabilidade 

conforme a Figura 8. 

Figura 8 – Classificação das Categorias 

                

    

 
Categorias Sociais 
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Categorias Ambientais 
 

10 
  

    
  

  

  
      

  

    
 

Categorias Econômicas 
 

10 
  

    
  

  

                
Fonte: Elaboração própria (2014). 
 

 

5.2 CATEGORIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

O conteúdo dos EIAs das usinas contempla os principais elementos 

técnicos, a saber: caracterização do empreendimento, diagnóstico ambiental, 

avaliação de impactos ambientais, medidas mitigadoras e programas ambientais.  

A categorização dos EIAs se deu a partir do capítulo sobre avaliação de 

impactos ambientais, considerando também os programas e medidas mitigadoras, 

para o maior entendimento desses impactos. Também foi considerado, em nível de 

contextualização, a caracterização do empreendimento, informações gerais, assim 

como, o capítulo sobre legislação e qualquer informação adicional descrita no EIA 
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que pudesse elucidar os impactos ambientais relacionados à usina de cana-de-

açúcar. 

 A caracterização dos impactos ambientais, descrita nos Estudos de 

Impacto Ambiental de cada usina, foi alocada em uma planilha Excel, especificando 

os impactos, as medidas mitigatórias, a avaliação dos impactos e os códigos das 

categorias criadas para cada impacto. Para cada EIA foi associada uma 

nomenclatura específica que pudesse evocar cada usina e EIA em questão, por 

exemplo ―AL.01‖, ―AL.02‖, etc.  

O Quadro 15 e o Quadro 16 exemplificam a categorização criada, no caso 

para o EIA da Destilaria Alcídia S/A – Teodoro Sampaio/SP, de outubro de 2009, 

realizado pela empresa TN Ambiental – Engenharia Química S/S Ltda (Nº: 0713 – 

CETESB). 

Quadro 15 – Classificação dos Impactos do EIA 
TIPO DE CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO  COD 

Ocorrência 
Certo Ct 

Possível Po 

Adversidade e Significância 

Adverso significativo AS 

Adverso não significativo An 

Benéfico significativo BS 

Benéfico não-significativo Bn 

Abrangência 

Área diretamente afetada ADA 

Área de influência direta local AID 

Área de influência indireta AII 

Temporalidade 
Temporário T 

Permanente P 

Reversibilidade 
Reversível Re 

Irreversível Ir 

Controle 

Mitigável M 

Medida compensatória C 

Incremento I 

Nada a fazer N 

Magnitude 

Grande G 

Média M 

Pequena P 

Fonte: Elaboração Própria (2014) 

 

Quadro 16 -  Categorização do EIA da Destilaria Alcídia 

Nº Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras 
Avaliação 

 

Código 
das 

Categorias 
dos 

Impactos 
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1 
Compatibilidade com áreas 
protegidas 

Programa de monitoramento ambiental; 
Plano de comunicação e participação 
social 

  AL.01 

2 
Expectativa da população 
quanto a ampliação do 
empreendimento 

Plano de comunicação e participação 
social; Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra 

  AL.02 

3 
Poluição gerada pelo 
canteiro de obras e frentes 
de trabalho 

Recolhido em caçambas e enviados para 
áreas de recuperação; Programa de 
gestão ambiental de obra; Plano de 
conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.03 

4 

Sobre equipamentos e 
serviços urbanos 
(hospitais, escolas, e 
outros) 

Plano de comunicação e participação 
social; Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra. 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.04 

5 
Supressão de vegetação e 
interferência em APP’S 

Plano integrado de recuperação de 
APP’s; Plano de conservação da fauna. 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.05 

6 Movimentação da terra 
Plano de conservação do solo; Programa 
de gestão ambiental de obra. 

Ct, An, 
AID, P, Ir, 

M 
AL.06 

7 
Aumento do nível de ruído 
local 

Programa de controle médico de saúde 
ocupacional; Programa de conservação 
auditiva; Programa de preservação de 
riscos ambientais. 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.07 

8 
Na arrecadação tributária 
dos municípios da AID 

Plano de comunicação e participação 
social; Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra. 

BS, ADA, 
AII, G 

AL.08 

9 

Da ampliação e operação 
do empreendimento sobre 
a infraestrutura de saúde, 
habitação e educação dos 
municípios da AID 

Política inclusiva de assistência social, 
saúde, habitação e educação; Plano de 
comunicação e participação social; 
Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra. 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.09 

10 

Sobre a infraestrutura de 
segurança pública dos 
municípios da AID, frente à 
chegada de trabalhadores 
de outras regiões. 

Plano de comunicação e participação 
social; Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.10 

11 

Da implantação da cultura 
da cana-de-açúcar em 
áreas hoje ocupadas por 
pastos e outras culturas.  

Programa de monitoramento ambiental; 
Plano integrado de recuperação de 
APP’s; Plano de conservação da fauna. 

Po, Bn, 
ADA, P, 
Re, N 

AL.11 

12 
Ampliação de processo 
erosivos 

Práticas conservacionistas como 
terraços, plantio de nível, rotação de 
cultura, preparo do solo e 
reflorestamento; Plano de conservação 
do solo; Programa de gestão ambiental 
de obra.  

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.12 

13 
Pressão sobre áreas de 
preservação 

Protocolo Agroambiental; Programa de 
recuperação de áreas de preservação 
permanente; Sinalização de áreas de 
reflorestamento; Programa de 
reflorestamento; Plano integrado de 
recuperação de APP’s; Plano de 
conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.13 

14 
Afugentamento da fauna 
silvestre 

Programa de monitoramento da fauna 
silvestre; Plano integrado de 
recuperação de APP’s; Plano de 
conservação da fauna. 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.14 
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15 

Aproveitamento das áreas 
e não recuperação de 
pequenos bosques que 
haviam sido degradadas 
pelas monoculturas 
anteriores, principalmente 
pelas pastagens 

Elaborar projetos de reflorestamento e 
recuperação de páreas de preservação 
permanente; Plano integrado de 
recuperação de APP’s; Plano de 
conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.15 

16 
Aumento de empregos pela 
ampliação do quadro de 
fornecedores e funcionários 

Qualificação da mão de obra; Plano de 
comunicação e participação social; 
Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra 

Po, Bn, 
AID, P, 
Re, N 

AL.16 

17 

Impactos sobre 
equipamentos urbanos 
(hospitais, escolas e 
outros) que deverão 
atender os trabalhadores 
das obras e do setor 
agrícola 

Plano de comunicação e participação 
social; Programa de mobilização e 
desmobilização de mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.17 

18 
Interferência em sítios 
arqueológicos 

Programa de prospecção arqueológica; 
Programa de salvamento arqueológico; 
Programa de educação Patrimonial 

SC AL.18 

19 
Poluição das águas 
superficiais por 
carreamento 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos 
agrícolas; Manuseio e disposição das 
embalagens; Controle biológico; Plano 
de conservação dos recursos hídricos  

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.19 

20 
Poluição das águas 
subterrâneas por 
percolação 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos 
agrícolas; Manuseio e disposição das 
embalagens; Controle biológico; Plano 
de conservação dos recursos hídricos. 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.20 

21 
Alteração da qualidade 
química do solo  

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos 
agrícolas; Manuseio e disposição das 
embalagens; Controle biológico; Plano 
de conservação do solo.  

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.21 

22 
Risco de envenenamento 
dos trabalhadores na 
aplicação de agrotóxicos 

Treinamento e capacitação dos 
funcionários; Uso de equipamentos de 
proteção; Armazenamento seguro das 
embalagens e produtos; Programa de 
monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.22 

23 

Poluição das águas 
superficiais pelo 
carreamento de resíduos e 
efluentes 

Não aplicação em APPs; Não ser 
aplicado em áreas de proteção de poços; 
Não aplicar em áreas de domínio de 
ferrovias; Taxa de aplicação de resíduos 
líquidos sempre inferior à capacidade de 
infiltração do solo; Plano de conservação 
dos recursos hídricos. 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.23 

24 
Poluição das águas 
subterrâneas por 
percolação 

Não aplicação em APPs; Não ser 
aplicado em áreas de proteção de poços; 
Não aplicar em áreas de domínio de 
ferrovias; Taxa de aplicação de resíduos 
líquidos sempre inferior à capacidade de 
infiltração do solo; Plano de conservação 
dos recursos hídricos;  

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.24 

25 
Diminuição ou frustração 
de empregos na lavouras 

Requalificação da mão de obra; 
Programa de mobilização e 
desmobilização da mão de obra; Plano 

Ct, AS, 
AID, T, Ir, 

N 
AL.25 
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de comunicação e participação social.  

26 

No tráfego, principalmente 
nos trechos relacionados 
ao transporte de materiais 
decorrente das operações 
do empreendimento 

Programa de acompanhamento e 
manutenção das estradas e vias que 
utiliza; Evitar ao máximo o transporte de 
cargas pesadas; Programa de cursos de 
segurança no transito; Programa de 
tráfego 

Po, An, 
AID, T, 
Re, N 

AL.26 

27 
Aumento dos riscos 
rodoviários, principalmente 
com rodotrens 

Acondicionamento adequado da carga; 
Condições de segurança dos veículos; 
Uso adequado de acostamentos; 
Transporte e locomoção segura das 
máquinas e implementos agrícolas. 

Ct, AS, 
AID, T, 
Re, M 

AL.27 

28 

Comprometimento de 
recursos hídricos para 
atendimento das demandas 
na fábrica 

Plano de conservação dos recursos 
hídricos; Programa de monitoramento 
ambiental 

Ct, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.28 

29 

Poluição das águas 
superficiais pelo 
carreamento de produtos e 
efluentes 

Não aplicação em APPs; Não ser 
aplicado em áreas de proteção de poços; 
Não aplicar em áreas de domínio de 
ferrovias; Taxa de aplicação de resíduos 
líquidos sempre inferior à capacidade de 
infiltração do solo; Plano de conservação 
dos recursos hídricos; Programa de 
monitoramento ambiental 

Po, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.29 

30 
Poluição do ar por 
emissões de gases 

Programa de monitoramento ambiental 
Po, An, 
ADA, T, 
Re, M 

AL.30 

31 
Diminuição da poluição 
pelo uso de álcool 
combustível 

Programa de monitoramento ambiental 
Ct, AS, 

AII, P, Ir, 
N 

AL.31 

32 
Pressão sobre o sistema 
viário 

Programa de tráfego 
Po, An, 
AID, T, 
Re, N 

AL.32 

33 
Geração de emprego e 
renda e aumento da 
arrecadação municipal 

Programa de mobilização e 
desmobilização da mão de obra; Plano 
de comunicação e participação social. 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.33 

34 
Desativação da atividade 
industrial e agrícola 

Programa de mobilização e 
desmobilização da mão de obra; Plano 
de comunicação e participação social. 

Po, AS, 
AII, P, Re, 

N 
AL.34 

Fonte: Elaboração própria (2013) 

Para todos os EIAs da amostra criou-se um quadro de categorização 

como o apresentado no Quadro 15, seguindo sempre o mesmo padrão, mas 

respeitando a peculiaridade de cada EIA, como o tipo de classificação dos impactos 

presentes em cada um. Antes de cada quadro, há uma breve descrição das 

informações básicas do empreendimento e do EIA em questão. Todos os quadros e 

descrições estão presentes nos Apêndices A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L deste 

trabalho.  
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Também classificaram-se os impactos de acordo com sua abordagem 

social, econômica ou social, enfatizados pelas cores verde (ambiental), azul (social) 

e vermelho (econômico) no Quadro de Categorização de Impactos, conforme a 

Figura 9. 

Figura 9 – Classificação das Categorias pelo tipo de Abordagem 

        

   Categorias Sociais  10  

     

        

   Categorias Ambientais  20  

     

        

   Categorias Econômicas  3  

     
        Fonte: Elaboração própria (2013) 

O grande número de categorias de impactos ambientais em detrimento 

dos outros dois pilares – social e econômico, justifica-se pelo fato do EIA das usinas 

do setor sucroenergético ser um instrumento com grande preocupação em aspectos 

ambientais como o uso e qualidade do solo, da água, do ar, conservação de áreas 

de preservação ambiental e serviços dos ecossistemas.  

Os aspectos sociais também são abordados, mas com menos ênfase que 

os ambientais. Percebe-se neste aspecto uma diferença entre a abordagem da 

Certificação, que visa um equilíbrio entre os aspectos ambientais e os aspectos 

sociais e a abordagem dos Estudos de Impacto Ambiental que visa muito mais 

aspectos ambientais. 

 

 

5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS CATEGORIAS DO EIA E AS 

CATEGORAIS DA CERTIFICAÇÃO 

 

De acordo com o objetivo de associar os impactos ambientais dos EIAs 

aos critérios da certificação Bonsucro, criou-se uma planilha de associação, no 
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Excel, onde no eixo horizontal são apresentados os códigos das categorias da 

certificação Bonsucro e no eixo vertical, os códigos das categorias do EIA.   

Como a opção metodológica foi estabelecida a partir de Unidades ou 

Categorias de Análise Temáticas, as categorias que apresentaram os mesmo temas 

e com os mesmos significados semânticos formam consideradas associadas ou 

relacionadas. Essas categorias associadas foram representadas na planilha com a 

cor AMARELO para facilitar a visualização e mensuradas com o número ―1‖ para 

quantificação nas somas do número de categorias associadas. A cor dos códigos 

das classificações das categorias econômicas (VERMELHO), ambiental (VERDE) e 

social (AZUL) foram conservadas em todas as planilhas de associação. As Figuras 

10 e 11 mostram a planilha e gráfico de associação da Destilaria Alcídia S/A – 

Teodoro Sampaio/SP. As outras planilhas estão nos Apêndices A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J, L deste trabalho. 

Após a associação de todos os EIAs da amostra com a certificação 

Bonsucro, criou-se uma planilha que representasse a soma do total de todas as 

categorias da certificação Bonsucro (Planilha Geral) que foram associadas com as 

categorias de impacto dos EIAs.  

Cada EIA continha um número diferente de impactos descritos, por isso 

optou-se por considerar na Planilha Geral o maior número de impactos.  As cores 

foram mantidas para classificação das categorias em social, ambiental e econômica 

na certificação que estão nas células na horizontal, porém nas categorias dos EIAs 

que estão nas células em vertical essa classificação não foi considerada, já que 

essa coluna representa a soma de todos os impactos dos EIAs de nossa amostra, 

não sendo possível especificar, nessa soma, quais impactos eram de cunho social, 

econômico e ambiental. A Figura 12 e a Figura 13 mostram a planilha e o gráfico da 

soma total de categorias da certificação Bonsucro associadas aos EIAs. 
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              Figura 10 – Planilha de Associação da Certificação Bonsucro com o EIA Usina Alcídia                                                                            

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

AL.01 1 1 1 1

AL.02 1 1

AL.03 1 1 1

AL.04 1

AL.05 1

AL.06 1

AL.07 1

AL.08 1

AL.09 1 1

AL.10 1 1

AL.11 1 1

AL.12 1 1 1

AL.13 1 1

AL.14 1

AL.15 1 1

AL.16 1 1 1

AL.17 1

AL.18 1

AL.19 1 1

AL.20 1 1

AL.21 1 1

AL.22 1 1

AL.23 1 1

AL.24 1 1

AL.25 1 1

AL.26 1

AL.27 1

AL.28 1 1 1

AL.29 1 1

AL.30 1 1 1 1

AL.31 1 1 1

AL.32 1

AL.33 1 1 1

AL.34 1 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 2 6 11 3 11 0 2 10 0 1 5 7 2 4

CATEGORIA SOCIAL

CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIAL AMBIENTAL

ASSOCIAÇÃO ENTRE A CATEGORIA DA CERTIFICAÇÃO E DO EIA

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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            Fonte: Elaboração própria (2013).      

 Figura 11 – Gráfico de Associação do Número de Categorias do EIA Associado aos critérios da Certificação Bonsucro 

 
 Fonte: Elaboração própria (2013). 

  

 



110 
 

 

 

Figura 12 – Planilha da Soma Total das 22 Categorias da Certificação Bonsucro a ssociadas as Categorias totais dos 12 EIAs

 
Fonte: Elaboração própria (2013). 
 

IMPACTOS DOS 12 EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

IMP. EIA 01 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 2 3 0 0 4

IMP. EIA 02 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 0 0 2 8 4 0 2

IMP. EIA 03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 5 0 0 4 0 2 1 1 0 2

IMP. EIA 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 2 0 1 2 2 0 1

IMP. EIA 05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0 0 4 0 2 2 1 1 5

IMP. EIA 06 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2

IMP. EIA 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 3

IMP. EIA 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0 3 3 4 0 1

IMP. EIA 09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 2 5 3 0 0

IMP. EIA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0

IMP. EIA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 3 0 1 1 4 0 0

IMP. EIA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7 0 0 7 0 5 2 2 0 1

IMP. EIA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 0 0 4 0 2 1 1 0 5

IMP. EIA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2 0 2 1 2 0 2

IMP. EIA 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3 0 3 0 0 2 0 1 1 2 0 6

IMP. EIA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 0 0 3 0 1 4 4 1 1

IMP. EIA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 5 0 0 4 0 1 1 1 0 2

IMP. EIA 18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 4 0 4 0 0 4 0 1 1 1 1 2

IMP. EIA 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 0 0 5 0 1 1 1 3 2

IMP. EIA 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 3 0 4 0 0 4 0 2 2 2 0 2

IMP. EIA 21 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 4 0 0 6 0 1 1 1 1 4

IMP. EIA 22 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 1 0 6 0 0 3 0 0 1 1 1 3

IMP. EIA 23 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 13 0 15 0 0 7 0 1 2 4 1 5

IMP. EIA 24 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 5 0 10 0 1 9 0 9 9 9 2 5

IMP. EIA 25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 5 7 0 0

IMP. EIA 26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0

IMP. EIA 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0

IMP. EIA 28 2 1 0 0 1 0 0 0 4 6 13 0 12 0 1 10 0 1 3 3 4 4

IMP. EIA 29 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 14 0 8 0 1 11 0 4 12 7 1 3

IMP. EIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 2 5 0 1 1 0 3 0

IMP. EIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 2 3 0 0 2 1 2 0

IMP. EIA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0

IMP. EIA 33 2 2 0 0 3 0 0 0 5 10 24 1 9 0 3 12 0 2 12 10 5 10

IMP. EIA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 2 3 0

IMP. EIA 35 2 2 0 0 2 0 0 0 6 12 23 3 22 0 6 20 0 2 10 15 6 8

IMP. EIA 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

IMP. EIA 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0

IMP. EIA 38 2 2 0 0 2 0 0 0 5 8 32 0 19 0 1 19 0 21 16 17 5 8

Total 21 19 0 0 23 0 0 0 42 105 240 7 179 0 22 158 0 86 126 123 44 93

CATEGORIA SOCIAL

CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIAL AMBIENTAL

ASSOCIAÇÃO ENTRE A CATEGORIA DA CERTIFICAÇÃO E DO EIA

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 13 – Gráfico do Total das 22 Categorias da Certificação Bonsucro associadas as Categorias totais dos 12 EIAs 

 
Fonte: Elaboração própria (2013). 
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5.4 CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS 

ENTREVISTAS 

 

O conteúdo das entrevistas foi analisado seguindo orientações 

preconizadas em bibliografia para Análise de Conteúdo. Houve uma leitura flutuante, 

de acordo os com objetivos específicos do roteiro de perguntas, que visava a 

verificação da utilização do EIA na certificação e os aspectos a serem considerados 

para que os instrumentos pudessem ter um maior diálogo. 

Em seguida, de acordo com a Unidade de Análise, estabelecidas em 

temas, condensados em frases que demostrassem de forma semântica esses 

temas, foram criadas categorias por meio de palavras significativas dentro dessas 

frases.   

A partir daí, as categorias foram sendo estabelecidas, de acordo com as 

questões do roteiro de perguntas e critérios preestabelecidos mostrados no Quadro 

16, assim como, os códigos correspondentes as categorias e os códigos 

correspondentes as questões das entrevistas. Algumas observações feitas pelos 

entrevistados foram consideradas durante a discussão dos resultados. 

Quadro 16 – Categorização das entrevistas 
CÓDIGOS QUESTIONAMENTOS CATEGORIAS 

Q.1. O EIA foi utilizado no processo de certificação Bonsucro 
da usina 

SIM 

NÂO 

Q.2. O EIA foi utilizado na totalidade ou parcialmente? TOTAL 

PARCIAL 

Q.3.  
 

 
Quais capítulos foram utilizados? 

IMPACTOS 

PROGRAMAS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPRENDIMENTO 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

LEGISLAÇÃO 

Q.4. Você considera possível o EIA subsidiar a certificação 
Bonsucro? 

SIM 

NÃO 

TALVEZ 

Q.5. Do ponto de vista da empresa, você acha financeiramente 
vantajoso a utilização do EIA para subsidiar pontos da 
certificação Bonsucro? 
 

SIM  
 

NÃO 

 Fonte: Elaboração própria (2014) 
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O conteúdo das entrevistas foi analisado, categorizado, segundo os 

critérios estabelecidos e apresentado no Quadro 16, e resumido no Quadro 17, 

especificando as categorias padrão, e as categorias estabelecidas a partir do 

conteúdo das entrevistas. 

  

Quadro 17 – Categorização das questões e respostas das entrevistas 

QUESTÕES 

CATEGORIAS ALCIDIA 
(AL) 

CONQUISTA 
DO 

PONTAL 
(UCP) 

SÃO 
MANOEL 

(SM) 

INTERLAGOS 
(INTE) 

 
Q.1 

SIM Sim Sim Sim Sim 

NÂO 

 
Q.2 

TOTAL Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

PARCIAL 

   Q.3 

IMPACTOS  
 
 

Programas 

 
 

Programas 
Medidas 

mitigadoras 

 
 
 

Programas  
 

 
 
 

Medidas 
mitigadoras 
Programas 

PROGRAMAS 

MEDIDAS 
MITIGADORAS 

CARACTERIZAÇÃO 
DO 

EMPRENDIMENTO 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

LEGISLAÇÃO 

Q.4 

SIM  
Sim 

 
Sim 

 
Talvez 

 
Sim NÃO 

TALVEZ 

Q.5 
SIM Sim Sim Sim Sim 

NÃO 

Fonte: Elaboração própria (2014) 

 

Todos os entrevistados responderam que ―SIM‖, a questão número um, 

―Q.1‖, que questiona se o EIA foi utilizado no processo de certificação Bonsucro da 

usina. Isso enfatiza a real possibilidade de uma maior integração entre o EIA e a 

certificação Bonsucro, pelo menos do ponto de vista do setor.  

Apesar de todos entrevistados responderem que o EIA foi utilizado no 

processo de certificação, o representante da usina Alcídia, São Manoel e Interlagos 

especificaram que ele foi utilizado somente no início do processo, como demostra 

fragmentos de suas respostas ―na introdução no processo de certificação‖ (Alcídia); 

―no início da certificação‖ (São Manoel) e ―foi utilizado no processo inicial da 

certificação‖ (Interlagos).  
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O representante da usina Conquista do pontal especificou que o EIA foi 

usado ao longo do processo, mas de modo fragmentado e limitado: ―(...) o EIA foi 

usado durante toda a certificação, porém só algumas partes dele foram utilizadas‖. 

Com relação à segunda questão, ―Q.2‖, que pergunta se o EIA foi usado 

na sua totalidade, ou parcialmente, todos os entrevistados foram uníssonos em 

responder que o EIA foi usado parcialmente, o que permite vislumbrar, refletir e 

justificar as motivações desta pesquisa em torno da busca de um maior diálogo ente 

os instrumentos de gestão ambiental. Alguns fragmentos de suas falas: 

―Parcialmente. Utilizamos o Plano de gestão ambiental estabelecido no EIA e alguns 

programas ambientais, até porque o EIA não tem todos os condicionantes‖ (AL); 

―Alguns pontos, porque nem tudo que a certificação exigiu estavam presentes no 

EIA‖ (UCP); ―Parcialmente, porque o EIA é um instrumento voltados para pontos 

específicos, ligados ao licenciamento ambiental, e o certificação é mais abrangente‖ 

(SM); e ―Somente alguns pontos‖ (INTE). 

O terceiro questionamento (Q.3) indagou quais capítulos do EIA foram 

usados na certificação, partindo do pressuposto que o entrevistado respondeu 

anteriormente que o EIA tinha sido usado e parcialmente. O Representante da usina 

Alcídia enfatizou que o ―Plano de gestão ambiental estabelecido no EIA‖ e ―alguns 

programas ambientais foram utilizados‖. O respondente da usina Conquista do 

pontal, São Manoel e Interlagos especificaram ―foram utilizados alguns programas 

que ainda estão em desenvolvimento e algumas medidas mitigadoras‖, ―Alguns 

programas‖ e ―Alguns programas foram usados e algumas medidas de mitigação‖, 

respectivamente.  

Uma limitação encontrada nas entrevistas foi o fato dos representantes 

das usinas disponíveis para participar das entrevistas não estarem envolvidos em 

todos os processos da certificação, apesar de estarem ligados diretamente com a 

área ambiental da empresa.  Então apesar de terem as informações necessárias 

para responder nossos questionamentos, algumas questões mais específicas como 

quais programas ou medidas foram usadas, não tiveram um retorno.  

A quarta questão refere-se à possibilidade do EIA subsidiar a certificação 

Bonsucro (Q.4). O respondente da usina SM respondeu ―talvez‖, especificado 
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através de seu discurso: ―Talvez, mas se ocorrerem melhoras consideráveis em 

alguns as aspectos como impactos e programas‖ (SM).  

O restante dos entrevistados respondeu que ―SIM‖ é possível que o EIA 

subsidie a Certificação, mas apontaram algumas melhoras para que isso ocorra, 

como fica claro em suas respostas: ―Sim. Mas para isso o EIA precisa de melhoras 

em alguns aspectos como as questões relacionadas a segurança do trabalho, por 

exemplo, ou aspectos sociais. O EIA é limitado. Ele tem coberto aspectos da 

certificação relacionados a de biodiversidade, água e solo. Mas os aspectos sociais 

não‖ (AL); ―Havendo melhoras, eu acredito que sim. Essas melhoras pode ser em 

vários aspectos” (UCP); e ―Sim, com adaptações e melhoras‖ (INTE). 

A última questão (Q.5), perguntou se achavam vantagem, do ponto de 

vista financeiro da empresa, o EIA subsidiar a Certificação. Todos responderam que 

―SIM‖.  A respondente da usina Alcídia esboçou uma preocupação em não saber de 

forma clara quais poderiam ser financeiramente essas vantagens: ―Sim, mas não sei 

claramente de que forma isso pode ocorrer‖ (AL). 

 

5.5 Associação do Conteúdo das Entrevistas com os Resultados da 

Associação entre o EIA e a Certificação Bonsucro 

 

A análise integrada dos resultados encontrados na associação entre os 

instrumentos com o conteúdo das entrevistas, verificou-se que um dado corrobora o 

outro em muitos aspectos. Todos os entrevistados afirmaram que o EIA foi utilizado 

no processo de certificação, mesmo que parcialmente. Isso comprova os resultados 

encontrados que mostram uma associação entre os dois instrumentos, assim como, 

o fato dessa associação ser maior em alguns pontos e em outros pontos não, como 

verificado nas respostas que mostram que somente alguns pontos foram utilizados 

na certificação. 

A análise dos impactos de maior associação da certificação e os impactos 

de menor ou nenhuma associação, percebe-se que esses resultados são elucidados 

pelas respostas dadas por alguns entrevistados que ressaltam falhas e melhorias 
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que precisam ser feitas nos EIAs, ―Sim. Mas para isso o EIA precisa de melhoras em 

alguns aspectos como as questões relacionadas a segurança do trabalho, por 

exemplo, ou aspectos sociais. O EIA é limitado. Ele tem coberto aspectos da 

certificação relacionados a de biodiversidade, água e solo. Mas os aspectos sociais 

não‖ (AL).  

A categoria da certificação Bonsucro ligada à segurança do trabalho 

corresponde ao Critério 2.3, mostrado no Quadro 12, teve pouca associação com os 

EIAs, um número de 23 associações, como mostra a Figura 16. Isso mostra que 

esse aspecto precisa ser melhor trabalhado nos EIAs do setor, principalmente pelo 

sua grande importância. 

A melhora dos aspectos sociais citados pelos entrevistados corroboram 

com os achados nos nossos resultados sobre a pouca abrangência dos impactos 

socioeconômicos nos EIAs mostrados pela pequena associação entre os impactos 

sociais dos EIAs e da Certificação, principalmente os ligados aos direitos 

trabalhistas. Esse aspecto tem grande abrangência na literatura, como um ponto 

fraco dos EIAs. Os aspectos da biodiversidade, água e solo na Certificação 

apresentam uma grande associação, como o que foi enfatizado pela resposta dada 

na entrevista. 

Pelas entrevistas fica evidente que a utilização do EIA para subsidiar a 

Certificação é possível, desde que se promovam melhorias nos escopos dos 

Estudos de Impacto Ambiental, principalmente, quanto a abordagem de aspectos 

sociais e econômicos. 
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6. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

As discussões seram alocadas de em itens para facilitar de modo didático 

seu entendimento e visualização. 

 

6.1. IMPACTOS E CRITÉRIOS DE GRANDE ASSOCIAÇÃO 

 

A análise da associação entre os dois instrumentos de gestão ambiental, 

demonstra um padrão variado de distribuição. Há vários impactos do EIA que se 

relacionam com os impactos descritos nos critérios da certificação Bonsucro, alguns 

com elevado nível de associação e outros sem nenhuma associação, como 

observado na Figura 12 e Figura 13. 

As seis categorias da certificação com maior associação em relação as 

categorias dos EIAs são as CR.4.2 e CR.5.2, CR.5.5, CR.5.8, CR.5.9, CR.4.1, com 

240, 179, 158, 126, 123, 105, respectivamente. 

A categoria CR.4.2, que teve maior associação com os EIAs em questão, 

240 associações, corresponde ao critério da certificação Bonsucro ―4.2 Implementar 

medidas para mitigar os impactos adversos, quando identificados‖, presente no 

Princípio 4.  

Esse critério diz respeito a inúmeros impactos negativos, de modo 

generalista e variado, que possam estar acontecendo devido à atividade do setor. 

Por esse motivo justifica-se sua grande associação com os impactos descritos nos 

EIAs. 
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Autores como Sánchez (2008), Gallardo e Bond (2011) e Morgan (2012) 

apontam o EIA como um instrumento decisório que aponta a viabilidade do 

empreendimento, descrevendo seus principais impactos. Neste sentido, esse critério 

da certificação Bonsucro que aponta vários impactos de modo generalizado tem 

grande possibilidade de incidência pois abrange um leque de aspectos a serem 

abordados pelos EIAs. 

As categorias CR.5.2 e CR.5.5, representam os critérios ―5.2 Melhorar 

continuamente o status dos recursos de solo e da água‖, do Princípio 5, o 

segundo em associações com 179 e ―5.5 Reduzir as emissões e os efluentes. 

Onde for viável, promover a reciclagem dos fluxos de resíduos‖, com 158 

associações e fica em terceiro. 

Estão critérios estão relacionados aos principais temas ambientais alvos 

de grande preocupação no setor sucroenergético, ressaltados por vários autores 

como Macedo (2005); Sousa e Macedo (2010); Goldemberg, Nigro e Coelho (2008), 

Moura et al. (2012); Lima; Leal e Cortez (2010); Camargo et al. (2008). 

Gallardo e Bond (2011) ressaltam que os impactos relacionados ao solo, 

e alguns impactos concernentes aos recursos hídricos são cobertos de forma ampla 

na literatura, principalmente no Brasil, onde os EIA tem um enfoque nos impactos e 

medidas mitigatórias. São aspectos de grande fiscalização de órgão 

governamentais, por isso estão sempre presentes nos EIAs. 

Segundo Bond e Morrison-Saunders (2011) não é de se surpreender que 

haja um grande número de impactos ambientais enfatizados nos EIAs, já que ele é 

considerado uma ferramenta de advocacia ambiental em vez de sustentabilidade.  

A categoria CR.5.8, correspondente ao critério ―5.8 Para assegurar 

engajamento e processos transparentes, consultivos e participativos com 

todos os stakeholders relevantes‖ apresentou 126 associações, sendo o quarto 

em associações. 

Essa categoria representa um dos princípios do EIA que é a consulta aos 

interessados, consistindo na efetiva participação e fiscalização da atividade por parte 

da comunidade, de modo a exprimir suas dúvidas e preocupações, trazendo vários 

mecanismos de consulta popular dentre de seus princípios. Isso justifica o fato 
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desse critério associar-se com o EIA. Entretanto, vale ressaltar que os principais 

impactos discutidos com a comunidade dizem respeito a aspectos biofísicos, já que 

pelos resultados obtidos e pelo conhecimento na literatura, os aspectos de cunho 

social não são amplamente cobertos (GALLARDO; BOND, 2011). 

Morgan (2012) ressalta a importância de uma maior participação da 

sociedade na tomada de decisão a partir do EIA, alterando as estruturas de poder. 

Mas para que isso ocorra, é necessário um acesso mais abrangente a uma gama 

maior de informações que possam viabilizar este processo. 

Para alguns autores como Thérivel et al. (1992) a participação da 

sociedade no processo AIA ainda é muito baixa, sendo um dos aspectos a serem 

melhorados no EIA. 

Arts, Caldwell e Morrison-Saunders (2001) afirmam que embora haja uma 

forte tradição da participação da sociedade na fase anterior a decisão do processo 

do AIA (ou seja, na fase de discussão do EIA), a participação pública na fase pós-

decisão é limitada. 

O critério ―5.9 Promover a sustentabilidade econômica‖, está 

representado pela categoria CR.5.9 e é o quinto mais associado com 123.  

A abrangência econômica desses empreendimentos na econômica local e 

regional é algo de suma importância, principalmente pelo foco racionalista de 

planejamento / tomada de decisão em suas ambições sociais, culturais, políticas e 

contextos econômicos (BARTLETT; KURIAN, 1999), que expressam relações de 

poder (MORGAN, 2012), onde o econômico sempre é um fator preponderante.   

A categoria CR.4.1, sexta mais associada com 105, representa o critério 

―4.1 Avaliar o impacto de empresas de cana-de-açúcar na biodiversidade e nos 

serviços do ecossistema‖ 

Esse critério aponta impactos ambientais ligados aos ecossistemas e 

serviços ambientais que têm grande relevância na atividade desenvolvida no setor 

sucroenergético, sendo este um impacto de grande crítica do mercado internacional, 

principalmente os europeus (MOURA, et al., 2012).  
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Autores como Macedo (2005); Sousa e Macedo (2010); Goldemberg, 

Nigro e Coelho (2008) ressaltam a importância dos biocombustíveis como o etanol 

para a promoção do desenvolvimento sustentável, mais criam ressalvas na 

necessidade de pesquisa que comprovem e melhorem a sustentabilidade do etanol 

com relação principalmente à pressão sobre os ecossistemas. 

 

6.2. IMPACTOS E CRITÉRIOS SEM ASSOCIAÇÃO 

 

As principais categorias da certificação que não apresentam nenhuma 

relação com as categorias dos EIAs são CR.2.1, CR.2.2, CR.2.4, CR.2.5, CR.3.1, 

CR.5.3 e CR.5.6.  

As categorias CR.2.1, CR.2.2, CR.2.4, CR.2.5, correspondem 

respectivamente aos critérios: ―2.1 Cumprir com as convenções da OIT que 

regem sobre o trabalho infantil, o trabalho forçado, a discriminação e liberdade 

de associação, e o direito de negociar coletivamente”; “2.2 Aplicar os direitos 

humanos e trabalhistas da BSI aos fornecedores e contratados”; “2.3 

Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações de 

trabalho”; “2.4 Pagar pelo menos o salário mínimo nacional aos empregados e 

trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes e sazonais, e outros 

trabalhadores subcontratados)”; “2.5 Fornecer contratos completos, claros e 

equitativos”. 

Todos esses critérios tem cunho social, descritos como impactos 

socioeconômicos e dizem respeito às questões trabalhistas, que têm grande 

importância no setor sucroenergético, principalmente pelas críticas concernentes ao 

trabalho escravo e trabalho infantil, mão-de-obra feminina, e jornadas de trabalho. 

Entretanto, apesar dessa grande importância, Gallardo e Bond (2011) ressaltam a 

partir da literatura especializada e de um estudo realizado em São Paulo, a partir de 

EIAs do setor sucroenergético, que os impactos socioeconômicos são 

inadequadamente considerados, ou com uma baixa abrangência.  
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Em uma pesquisa feita no Reino Unido sobre o EIA, Chadwick (2002) 

relatou que os impactos sociais raramente eram incluídos. O que passou por 

impactos socioeconômicos foram limitados a dados populacionais, possíveis 

oportunidades de emprego e / ou necessidades de infraestrutura da comunidade. 

Este autor enfatiza que os primeiros EIAs feitos nos EUA foram elaborados por 

engenheiros e arquitetos, que deram pouca atenção, ou não entendem de forma 

significativa o que são impactos socioeconômicos. Apesar de todos os avanços 

alcançados em termos de Avaliação de Impactos Ambiental, percebe-se no Brasil 

que o EIA tem sido desenvolvido com o foco puramente ambiental (GALLARDO; 

BOND, 2011), e os dados desta pesquisa corroboram isso. 

Burdge (2012) comenta a dificuldade de quantificar alguns impactos 

socioeconômicos, porém isso não inviabiliza a necessidade do desenvolvimento de 

metodologias que possibilitem essa quantificação, assim como, a real necessidade 

da presença desses impactos descritos nos EIAs, para que se tenha uma 

perspectiva mais sustentável.  

A Avaliação de Impacto Social (SIA, Social Impact Assessment em inglês) 

é apontada como uma alternativa para esse déficit presente na abordagem mais 

tradicional do EIA, voltado para projetos (BURDGE, 2002; ESTEVES; FRANKS, 

VANCLAY, 2012), onde em termos gerais, a SIA é análise, acompanhamento e 

gerenciamento das consequências sociais do desenvolvimento. Burdge (2012) 

analisa alguns estudos onde a Avaliação de Impacto Social foi conduzida como um 

avaliação independente ou dentro do contexto de um EIA e SIA combinada. 

Entretanto Morgan (2012) ressalta que o aparecimento de várias abordagens do 

EIA, deu-se pela insatisfação com algumas lacunas presentes neste documento 

técnico. Nesse sentido, uma maior abrangência dos impactos socioeconômicos seria 

um avanço nesse sentido. 

Uma outra categoria da certificação que não apresenta nenhuma 

associação com as categorias dos impactos dos EIAs diz respeito a CR.3.1, que 

corresponde ao critério ―3.1 Monitorar a eficiência da produção e do processo; 

medir os impactos da produção e do processamento para que melhorias sejam 

feitas ao longo do tempo‖, presente no Princípio 3.  
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Alguns autores como Sánchez (2008) e Morgan (2012) criticam o aspecto 

dos EIAs se limitarem ao processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, 

sistematizando impactos e como mitigá-los, sem focar nas melhorias dos processos 

produtivos. Isso se dá porque a maioria das empresas não veem os investimentos 

nas melhorias ambientais de seus processos como impactos positivos.  Os 

investimentos são muito discretos diante das necessidades reais do setor. 

Isso pode ser corroborado pelo fato de as categorias CR.5.6 e CR.5.1 

também não estarem contemplados nos impactos descritos no EIA. O CR.5.6 e 

CR.5.1 representam os critérios ―5.6 Promover a pesquisa efetiva e focada, o 

desenvolvimento e a extensão especializada‖ e ―5.1 Treinar empregados e 

outros trabalhadores em todas as áreas do seu serviço, e desenvolver suas 

habilidades gerais‖, do Princípio 5, respectivamente. O primeiro diz respeito à 

produção de conhecimento e o segundo a investimento em recursos humanos.  

Há uma relação entre os três critérios, porque o investimento em 

produção de conhecimento, assim como, em recursos humanos acarretam melhorias 

no processo de produção e monitoramento.  

A inclusão de tais critérios em estudos de impacto ambiental, que são 

documentos que demonstram a viabilidade ambiental de um empreendimento, 

poderia ensejar a melhoria em todo o processo de produção da usina. Neste sentido, 

Morgan (2011) discute como vários autores defendem a melhoria nesse instrumento 

de gestão tão utilizado em todo o mundo e que já está solidificado como provedor de 

sustentabilidade. 
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7. POTENCIALIDADES E ORIENTAÇÕES PARA UMA MAIOR 

APROXIMAÇÃO DO EIA COM A CERTIFICAÇÃO BONSUCRO 

 

Cada vez mais a AIA tem se diversificando, com um aparente número 

crescente de formas distintas e especializadas de prática. Algumas questões e 

temas têm preocupado os profissionais e pesquisadores desde os primeiros dias e 

permanecem até hoje objeto de permanente reflexão e debate.  

Considerando que avaliação de impacto ambiental é uma ferramenta 

essencial para tomada de decisão no sentido da sustentabilidade, reconhece-se a 

importância da reflexão sobre o estado da prática da AIA. 

O intuito deste trabalho é contribuir para tal reflexão. Neste sentido, os 

resultados desta pesquisa apontam para algumas lacunas na abordagem dos EIAs 

do setor sucroenergético, que a literatura já vinha sinalizado, como por exemplo, a 

abordagem dos impactos socioeconômicos. Analisando os resultados, percebe-se 

que os critérios voltados para as questões trabalhistas da certificação Bonsucro não 

foram contemplados em nenhum dos EIAs de nossa amostra, não houve nenhuma 

associação entre esses critérios da certificação e os impactos do EIA, mostrando a 

negligência do setor a essas questões de aspectos sociais. 

  Dam, Junginger e Faaij (2010) ressaltam que maioria das certificações 

voluntárias no campo de bioenergia, florestais e agricultura incluíram princípios para 

salvaguardar aspectos socioeconômico dos trabalhadores. Esse é um aspectos 

importante no caso da certificação Bonsucro, que apresenta treze indicadores (26%) 

voltados para as questões trabalhistas.  
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A avaliação dos impactos socioeconômicos é historicamente relegada a 

um segundo plano na estruturação do EIA/RIMA, sendo feita de maneira imprecisa e 

incompleta, segundo Conde (2012). Assim, segundo o autor, o conteúdo sustentável 

dessa análise empreendida com métodos tradicionais não atende a realidade das 

demandas sociais e serve somente para aprovação de projetos. 

Aspectos como o efeito das novas tecnologias do setor sucroenergético 

no tocante as questões de mercado de trabalho e desemprego é abordado por 

autores como um ponto que precisa ser melhor abordado (POPE et al., 2013; 

MORGAN, 2012, VANCLAY, 2003).  

Esses impactos sociais ligados as questões trabalhistas são alvo de 

inúmeras críticas do mercado internacional, principalmente o europeu, que acusa o 

setor sucroenergético brasileiro de exploração infantil, trabalho escravo, excesso de 

carga horária de trabalho, discriminação com as mulheres no setor, remuneração 

injusta dos trabalhadores, e outros. Sendo assim, a abordagem desses impactos no 

escopo dos EIAs tornasse crucial (MOHR; BAUSCH, 2013; MOURA et al., 2012).  

 Os impactos socioeconômicos trabalhistas, assim como, outros aspectos 

socioeconômicos, são ressaltados por vários autores, Gallardo e Bond (2011a), 

Gallardo e Bond (2011), Papa et al. (2013), Morgan (2012), Burdge (2002), Vanclay 

(2003), como um ponto que precisa ser melhorado na Avaliação de Impacto 

Ambiental, numa abordagem mais sustentável, e menos focada em impactos 

ambientais e sua mitigação (GALLARDO; BOND, 2011, p .2292). 

Nessa perspectiva, um dos pontos que potencializa uma maior conexão 

entre o EIA do setor sucroenergético e a certificação Bonsucro é a melhoria na 

abrangência desses impactos. Vanclay (2003) comenta que os impactos sociais 

costumam ser muito mais amplos do que é descrito nos EIAs.  

Burdge (2002) elucida que as melhorias nesses aspectos sociais segundo 

a literatura podem ocorre através de uma da Avaliação de Impactos Sociais ou 

através de uma abordagem EIA e Avaliação de Impacto Social combinada. 

Independente da abordagem utilizada, é consenso que esses aspectos precisam ser 

melhor abordados na AIA. Aponta o desenvolvimento de metodologias que incluam 

indicadores socioeconômicos empíricos que podem ser medidos; contratação de 
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cientistas sociais que trabalhem com dados empíricos no processo de avaliação; 

desenvolvimento de uma abordagem pautada na avaliação de impacto social e 

ambiental nos currículos dos cursos dentro das universidades; uma maior 

participação de grupos indígenas e outros grupos tradicionais no processo de 

avaliação de impactos ambientais; uma maior participação de ONGs e da 

comunidade no processo anterior, e posteriormente, ao processo decisório. 

Considerando ainda os resultados encontrados nesta pesquisa, um outro 

ponto que pode ser melhor explorado nos EIAs, em busca de uma maior 

aproximação entre os dois instrumentos de gestão ambiental, e que não teve 

nenhuma associação entre as categorias do EIA e da Certificação, foram os 

impactos ligados a investimentos na pesquisa e extensão e qualificação da mão-de-

obra.  

Pereira, Crepaldi e Calarge (2010) ressaltam que muitos investimentos 

são feitos no setor sucroenergético, mas na produção de novos produtos. Pouco se 

investe com relação a melhorias ambientais do processo ou na formação de 

pessoas. Esse seria um impacto positivo a ser ressaltado pelo setor. O investimento 

na produção de conhecimento dentro das universidades que sejam direcionados 

para o setor sucroenergético, também é algo longe de nossa realidade (BELL; 

PAVITT, 1995). Nesse sentido, o investimento em conhecimento especializado, 

qualificação de mão-de-obra e pesquisas voltadas para o setor é um caminho a ser 

valorizado e tido como um investimento que traz grande retorno para o setor.  

O monitoramento a eficiência da produção e do processo, para uma 

melhorias ao longo do tempo é mais um ponto de aproximação entre o EIA e a 

Certificação. Neste ponto, Vanclay (2003), Morgan (2012), Gallardo e Bond (2011) 

fazem uma crítica a abordagem decisória do EIA limitada ao licenciamento 

ambiental. Após esse primeiro momento, pouco se faz para o acompanhamento dos 

impactos e programas abordados no EIA. Dentro dessa perspectiva, Arts, Caldwell e 

Morrison-Saunders (2001) enfatizam que apesar de teoricamente a Avaliação de 

Impacto Ambientais e Avaliação de Projetos, que estão sob o guarda-chuva de 

Acompanhamento do AIA (monitoramento; auditoria; pós-avaliação; análise pós-

decisão; e gerenciamento de decisões posteriores) terem bases bem sólidas, o que 

se percebe é que as práticas deixam muito a desejar. Esse aspecto é enfatizado nas 
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entrevistas feitas com os representantes das usinas, em que somente alguns 

impactos, programas e medidas mitigatórias são usadas no processo de certificação, 

os que fazem parte do programa de gestão ambiental.  

Apesar das diferenças, os aspectos apontados como potencialidades de 

aproximação do EIA com a Certificação Bonsucro, são aspectos de cunho 

socioeconômico. Essa perspectiva enfatiza a necessidade de melhorar a abordagem 

de impactos socioeconômicos dos EIAs, saindo de uma abordagem prioritariamente 

ambiental dos impactos, para uma abordagem mais sustentável, equilibrando 

aspectos econômicos, sociais e ambientais.    
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É consenso entre os pesquisadores a importância da Avaliação de 

Impacto Ambiental na promoção da sustentabilidade no setor sucroenergético. 

Também é uníssono que a reflexão nos processos e práticas da Avaliação de 

impacto Ambiental é algo crucial para o amadurecimento dos pontos fortes do 

Estudo de Impacto Ambiental, documento central da AIA, e melhoria nos pontos 

fracos. 

A certificação ambiental para o setor sucroenergético, neste caso, a 

Bonsucro, também é mais um instrumento em busca da sustentabilidade. No caso 

do Brasil, essa certificação assume um patamar muito importante, pela relevância 

desse setor econômico no Brasil, em especial em São Paulo, e na pauta que 

representa quanto à bioenergia mundial.  

Nesta lógica, promover um maior diálogo entre os dois instrumentos – um 

obrigatório e outro voluntário – pode representar ganhos para a promoção da 

sustentabilidade no setor e sua maior competitividade no mercado de bioenergia 

internacional.  

A associação entre os instrumentos de gestão ambiental mostrou que os 

pontos de maior diálogo no conteúdo do EIA comparado aos princípios da 

Certificação são os voltados para as questões do solo, água, biodiversidade, 

serviços ecológicos e crescimento econômico:  

 Implementar medidas para mitigar os impactos adversos, quando 

identificados; 

 Melhorar continuamente o status dos recursos de solo e da água; 

 Reduzir as emissões e os efluentes e onde for viável, promover a 

reciclagem dos fluxos de resíduos; 

 Assegurar engajamento e processos transparentes, consultivos e 

participativos com todos os stakeholders relevantes; 

 Promover a sustentabilidade econômica; 
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 Avaliar o impacto de empresas de cana-de-açúcar na biodiversidade e 

nos serviços do ecossistema. 

 

Os critérios da certificação Bonsucro que não apresentam nenhuma 

associação com os EIAs analisados dizem respeito aos impactos socioeconômicos, 

relacionados principalmente a questões trabalhistas, produção de conhecimento 

especializado e qualificação de mão-de-obra e monitoramento da eficiência da 

produção e do processo, como descritos abaixo pelos critérios 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 

5.1 e 5.6 da certificação Bonsucro, respectivamente.   

 Cumprir com as convenções da OIT que regem sobre o trabalho 

infantil, o trabalho forçado, a discriminação e liberdade de associação, 

e o direito de negociar coletivamente;  

 Aplicar os direitos humanos e trabalhistas da BSI aos fornecedores e 

contratados;  

 Assegurar um ambiente de trabalho seguro e saudável em operações 

de trabalho;  

 Pagar pelo menos o salário mínimo nacional aos empregados e 

trabalhadores (incluindo trabalhadores migrantes e sazonais, e outros 

trabalhadores subcontratados);  

 Monitorar a eficiência da produção e do processo; medir os impactos 

da produção e do processamento para que melhorias sejam feitas ao 

longo do tempo; 

 Promover a pesquisa efetiva e focada, o desenvolvimento e a 

extensão especializada; 

 Treinar empregados e outros trabalhadores em todas as áreas do seu 

serviço, e desenvolver suas habilidades gerais. 

 

Nesse sentido, essa pesquisa visualiza como potencialidade de 

aproximação entre os EIAs do setor sucroenergético e a certificação Bonsucro 
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incrementar e consubstanciar a abordagem dos impactos sociais nos EIAs, 

principalmente impactos voltados para as questões trabalhistas, em consonância a 

achados na literatura que enfatizam a necessidade de melhoria da inserção desses 

impactos dentro dos processos de AIA.  

Assim, são propostas algumas linhas de abordagem para melhoria da 

inserção e análise dos impactos sociais nos EIAs dos setor sucroalcooleiro:  

  Uso e/ou desenvolvimento de métodos ou técnicas que incrementem a 

abordagem dos aspectos socioeconômicos e/ou socioambientais em 

EIAs. Nesse caso, os instrumentos e práticas de SIAs, AAE, HIA e 

Avaliação de Sustentabilidade poderiam consubstanciar uma base teórica 

e referencial inicial com essa finalidade; 

 Utilização de indicadores para abordagem de impactos socioambientais 

nos EIAs, no caso, à reflexão dos utilizados na certificação Bonsucro, 

para facilitar a integração entre os instrumentos; 

 Contratação de profissionais com experiência consolidada em 

avaliação de aspectos sociais para sua integração na equipe executora 

dos estudos de impacto ambiental, se possível, também agregar nessa 

etapa inicial da confecção do EIA profissionais que tenham participado de 

processos de certificação Bonsucro de usinas; 

  Promoção de um fórum de discussão entre todas as partes 

interessadas, no início do processo decisório (prévio à elaboração do 

EIA), de modo a identificar os atores sociais e as bases econômicas 

envolvidas, visando prover melhor conteúdo para abordagem dos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais nos Estudos de Impacto 

Ambiental das usinas de cana-de-açúcar e posteriormente na facilitação 

da obtenção da certificação Bonsucro. 

 

Esta pesquisa dada os contornos de seu referencial metodológico, ficou 

restrita a um universo particular dentro das empresas do setor sucroenergético. 

Eventualmente, alguns aspectos destacados como resultados nesta pesquisa a 
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melhorar nos EIAs do setor, podem ser encontrados em outros que não os 

selecionados como amostra desta pesquisa. Entretanto, as reflexões feitas nesta 

pesquisa elucidam aspectos que precisam ser objetos de reflexão no processo de 

Avaliação de Impacto Ambiental, em geral, no país que abriga questões 

socioambientais cruciais, como grandes ecossistemas, grande biodiversidade, 

grande riqueza sociocultural, grandes desafios sociais e educacionais e um 

necessário crescimento econômico e diminuição de desigualdades sociais.  

Futuras pesquisas, decorrentes dessa, poderiam associar outros 

instrumentos de gestão ambiental usados no setor sucroenergético com os EIAs, 

aperfeiçoando o método aqui concebido de comparação entre esses instrumentos 

ou refletir sobre os pontos a serem melhorados nos EIAs e, eventualmente no 

conteúdo da própria certificação Bonsucro, 

Em termos de contribuições dessa pesquisa à prática, no âmbito do 

mestrado profissional, pode-se enumerar: 

 Prover orientações técnicas para elaboração de estudos de 

impacto ambiental do setor sucroenergético, principalmente no 

tocante a abordagem de impactos socioambientais e com vistas à 

obtenção da certificação Bonsucro; 

 Ainda dentro dos estudos de impacto ambiental, orientar as etapas 

de diagnóstico, identificação e avaliação de impactos 

socioambientais, bem como a proposição de programas ambientais 

de modo que a facilitar a futura obtenção da certificação Bonsucro 

durante a operação do empreendimento do setor sucroalcooleiro  

 Incentivar a economia de investimentos em todo o ciclo de vida de 

um empreendimento do setor sucroenergético, quanto à variável 

socioambiental, pela valorização das potencialidades de 

instrumentos de gestão ambiental (EIA e certificação) aplicáveis.  
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10. APÊNDICES 

 

Apêndice A – Categorização e associação do EIA da Destilaria Alcídia S/A - 

Teodoro Sampaio / SP.  

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Destilaria Alcídia S/A - Teodoro Sampaio / SP 

Na Região Administrativa de Presidente Prudente existem cerca de 20 unidades de 

produção de açúcar e álcool. A pioneira a se instalar na região foi a Destilaria Alcídia, no 

município de Teodoro Sampaio. 

Atualmente está sob o controle acionário da Organização Odebrecht/ ETH Bioenergia 

S/A. A ETH Bioenergia S/A, criada em Julho de 2007, atua de forma integrada na produção, 

comercialização e logística do setor de bioenergia – etanol, energia elétrica e açúcar. Pertence 

à Organização Odebrecht, empresa líder na América Latina nas áreas de engenharia e 

construção, química e petroquímica, contando com a participação acionária de 33% da 

japonesa Sojitz Corporation – empresa multinacional no comércio de commodities. 

A Usina está licenciada para moer 1.332.400 toneladas de cana-de-açúcar/safra, que 

tem como produção: 82.473 m³/safra de álcool etílico; 1.151.516 sacas 50 kg/safra de açúcar e 

17.664MWh/safra de energia elétrica para consumo próprio. A ampliação pretendida deverá 

ser realizada no período de 5 anos. 

O objeto do EIA/RIMA é a ampliação que a DESTILARIA ALCÍDIA S/A pretende 

realizar em seu processo produtivo (industrial e agrícola). Assim, este estudo tem como 

objetivo a obtenção de Licença Ambiental Prévia para a ampliação projetada. 

O objeto do licenciamento é o aumento da capacidade de moagem das atuais 

1.332.400 toneladas de cana-de-açúcar por safra, primeiramente para 2.100.000 toneladas de 

cana-de-açúcar/safra e depois para uma capacidade máxima de 4.000.000 toneladas cana-de-

açúcar/safra. 

 

 

 



146 
 

 

Quadro 18 – Categorização do EIA da Destilaria Alcídia S/A - Teodoro Sampaio / SP 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 Compatibilidade com áreas protegidas 
Programa de monitoramento ambiental 
Plano de comunicação e participação social 

 AL.01 

02 
Expectativa da população quanto a ampliação do 
empreendimento 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

 AL.02 

03 
Poluição gerada pelo canteiro de obras e frentes de 
trabalho 

Recolhido em caçambas e enviados para áreas 
de recuperação; 
Programa de gestão ambiental de obra 
Plano de conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.03 

04 
Sobre equipamentos e serviços urbanos (hospitais, 
escolas, e outros) 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.04 

05 Supressão de vegetação e interferência em APP’S 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.05 

06 Movimentação da terra 
Plano de conservação do solo 
Programa de gestão ambiental de obra 

Ct, An, AID, 
P, Ir, M 

AL.06 

07 Aumento do nível de ruído local 

Programa de controle médico de saúde 
ocupacional; 
Programa de conservação auditiva; 
Programa de preservação de riscos ambientais 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.07 

08 Na arrecadação tributária dos municípios da AID 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

BS, ADA, 
AII, G 

AL.08 

09 
Da ampliação e operação do empreendimento sobre 
a infraestrutura de saúde, habitação e educação dos 
municípios da AID 

Política inclusiva de assistência social, saúde, 
habitação e educação 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.09 

10 
Sobre a infraestrutura de segurança pública dos 
municípios da AID, frente à chegada de 
trabalhadores de outras regiões. 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.10 

11 Da implantação da cultura da cana-de-açúcar em Programa de monitoramento ambiental Po, Bn, AL.11 



147 
 

 

áreas hoje ocupadas por pastos e outras culturas. 
Discutir se a substituição proposta afetará a produção 
e consequentemente a oferta e o preço desses 
produtos na região 

Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 
 

ADA, P, 
Re, N 

12 Ampliação de processo erosivos 

Práticas conservacionistas como terraços, 
plantio de nível, rotação de cultura, preparo do 
solo e reflorestamento 
Plano de conservação do solo 
Programa de gestão ambiental de obra 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.12 

13 Pressão sobre áreas de preservação 

Protocolo Agroambiental 
Programa de recuperação de áreas de 
preservação permanente 
Sinalização de áreas de reflorestamento 
Programa de reflorestamento 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.13 

14 Afugentamento da fauna silvestre 
Programa de monitoramento da fauna silvestre 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.14 

15 

Aproveitamento das áreas e não recuperação de 
pequenos bosques que haviam sido degradadas 
pelas monoculturas anteriores, principalmente pelas 
pastagens 

Elaborar projetos de reflorestamento e 
recuperação de páreas de preservação 
permanente 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.15 

16 
Aumento de empregos pela ampliação do quadro de 
fornecedores e funcionários 

Qualificação da mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Po, Bn, 
AID, P, Re, 

N 
AL.16 

17 
Impactos sobre equipamentos urbanos (hospitais, 
escolas e outros) que deverão atender os 
trabalhadores das obras e do setor agrícola 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.17 

18 Interferência em sítios arqueológicos 
Programa de prospecção arqueológica; 
Programa de salvamento arqueológico 
Programa de educação Patrimonial 

SC AL.18 

19 Poluição das águas superficiais por carreamento 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico  
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.19 
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20 Poluição das águas subterrâneas por percolação 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.20 

21 Alteração da qualidade química do solo  

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico 
Plano de conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.21 

22 
Risco de envenenamento dos trabalhadores na 
aplicação de agrotóxicos 

Treinamento e capacitação dos funcionários 
Uso de equipamentos de proteção 
Armazenamento seguro das embalagens e 
produtos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.22 

23 
Poluição das águas superficiais pelo carreamento de 
resíduos e efluentes 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.23 

24 Poluição das águas subterrâneas por percolação 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

AL.24 

25 Diminuição ou frustração de empregos na lavouras 

Requalificação da mão de obra  
Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, T, Ir, N 

AL.25 

26 
No tráfego, principalmente nos trechos relacionados 
ao transporte de materiais decorrente das operações 
do empreendimento 

Programa de acompanhamento e manutenção 
das estradas e vias que utiliza; 
Evitar ao máximo o transporte de cargas 
pesadas; 
Programa de cursos de segurança no transito 
Programa de tráfego 

Po, An, 
AID, T, Re, 

N 
AL.26 
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27 
Aumento dos riscos rodoviários, principalmente com 
rodotrens 

Acondicionamento adequado da carga; 
Condições de segurança dos veículos; 
Uso adequado de acostamentos; 
Transporte e locomoção segura das máquinas 
e implementos agrícolas. 

Ct, AS, 
AID, T, Re, 

M 
AL.27 

28 
Comprometimento de recursos hídricos para 
atendimento das demandas na fábrica 

Plano de conservação dos recursos hídricos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.28 

29 
Poluição das águas superficiais pelo carreamento de 
produtos e efluentes 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 
Programa de monitoramento ambiental 

Po, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
AL.29 

30 Poluição do ar por emissões de gases Programa de monitoramento ambiental 
Po, An, 
ADA, T, 
Re, M 

AL.30 

31 
Diminuição da poluição pelo uso de álcool 
combustível 

Programa de monitoramento ambiental 
Ct, AS, AII, 

P, Ir, N 
AL.31 

32 Pressão sobre o sistema viário Programa de tráfego 
Po, An, 

AID, T, Re, 
N 

AL.32 

33 
Geração de emprego e renda e aumento da 
arrecadação municipal 

Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
AL.33 

34 Desativação da atividade industrial e agrícola 
Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Po, AS, AII, 
P, Re, N 

AL.34 
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Quadro 19 

– 

Classificaç

ão dos 

impactos 

da usina 

Alcídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorrência Certo Ct 

Possível Po 

Adversidade e  
Significância 

Adverso significativo AS 

Adverso não significativo An 

Benéfico significativo BS 

Benéfico não-significativo Bn 

Abrangência Área diretamente afetada ADA 

Área de influência direta local AID 

Área de influência indireta AII 

Temporalidade Temporário T 

Permanente P 

Reversibilidade Reversível Re 

Irreversível Ir 

Controle Mitigável M 

Medida compensatória C 

Incremento I 

Nada a fazer N 

Magnitude Grande G 

Média M 

Pequena P 
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Figura 14 – Planilha de associação entre o EIA da usina Alcídia e a Certificação Bonsucro 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

AL.01 1 1 1 1

AL.02 1 1

AL.03 1 1 1

AL.04 1

AL.05 1

AL.06 1

AL.07 1

AL.08 1

AL.09 1 1

AL.10 1 1

AL.11 1 1

AL.12 1 1 1

AL.13 1 1

AL.14 1

AL.15 1 1

AL.16 1 1 1

AL.17 1

AL.18 1

AL.19 1 1

AL.20 1 1

AL.21 1 1

AL.22 1 1

AL.23 1 1

AL.24 1 1

AL.25 1 1

AL.26 1

AL.27 1

AL.28 1 1 1

AL.29 1 1

AL.30 1 1 1 1

AL.31 1 1 1

AL.32 1

AL.33 1 1 1

AL.34 1 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 2 6 11 3 11 0 2 10 0 1 5 7 2 4

CATEGORIA SOCIAL

CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIAL AMBIENTAL

ASSOCIAÇÃO ENTRE A CATEGORIA DA CERTIFICAÇÃO E DO EIA

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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 Figura 15 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Alcídia 
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Apêndice B – Categorização e associação do EIA da Usina Conquista do Pontal 

S.A. 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Conquista do Pontal S.A 

A Usina Conquista do Pontal encontra-se instalada na Fazenda Conquista do 

Pontal, distante 35 km da área urbana do município de Mirante do 

Paranapanema e 13 km da área urbana de Teodoro Sampaio. O acesso ao 

empreendimento é realizado pela rodovia Euclides de oliveira Figueiredo –SP 

563. 

A usina faz parte da ETH Bioenergia S/A, pertencente ao grupo empresarial 

da Organização Odebrecht, líder latina em setores como a engenharia, 

construção, química e petroquímica.  

A usina está licenciada a processar 4.000.000 toneladas de cana-de-açúcar 

para a produção de álcool, açúcar e energia elétrica para consumo e 

comercialização. 

A ampliação visa aumentar esse processamento para 5.500.000 t/cana/ano 

 

b) Identificação da Usina 

Razão Social: Usina Conquista do pontal S/A 
Endereço: rodovia Euclides de oliveira Figueiredo –SP 563, km 13, CEP: 
19260-000, Mirante do Paranapanema - SP 
Pessoa para Contato:  
Vitor José – Diretor Superintendente 
Bebson Nery – Departamento de saúde, Segurança e Meio Ambiente 
Email: hebson.ney@eth.com 
 

c) Empresa Responsável pelo EIA 

Razão Social: PROJEC projetos e Consultorias Ltda 
Endereço: Rua Gov. Pedro de Toledo, n1654, Vila Carvalho, Araçatuba-SP, 
Cep: 16025-070  
Pessoa para Contato:  
Valdir José Torezan - Diretor   Fone: 019-3433-9276   E-mail: 
diretoria@project.eng.br 

 

mailto:diretoria@project.eng.br
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Quadro 20 – Categorização do EIA da Usina Conquista do Pontal S.A 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 
Compatibilidade do empreendimento no âmbito da 
legislação municipal 

Impacto irrelevante para a área de influência Ir UCP.01 

02 
Compatibilidade do empreendimento com áreas 
protegidas  

Manejo agrícola diferenciado; 
Programa de monitoramento da flora 
Programa de educação ambiental 
Programa de comunicação e participação social 

N, AL, I, Pe, 
Per, Mp 

UCP.02 

03 
Interferência e danos ao patrimônio histórico, cultural, 
arqueológico e paleontológico na área destinada à 
ampliação do parque industrial 

Impacto irrelevante para a área de influência 
Programa de educação ambiental 
Programa de comunicação e participação social 

Ir UCP.03 

04 
Mobilização de mão de obra para a ampliação 
industrial  

Contratação de mão-de-obra da região 
Programa de treinamento e capacitação 
Programa relacionado a saúde dos 
colaboradores 
Programa de comunicação e participação social 

P, AL, Re, 
M, T, Po 

UCP.04 

05 Poluição gerada nas obras de ampliação 

Adoção de práticas de gerenciamento de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos de acordo 
com a legislação vigente 
Programa de conservação do solo 

N, AL, Re, 
Pe, T, Mp 

UCP.05 

06 
Pressão sobre o sistema viário e alteração da 
qualidade do ar decorrente do transporte de 
materiais, maquinários e mão-de-obra 

Programa de conservação e melhorias nas vias 
de acesso ao parque industrial; 
Umificação periódica das estradas não 
pavimentada e do solo exposto; 
Manutenção periódica dos veículos; 
Palestras e instruções aos motoristas referente 
à direção defensiva e segurança no trânsito.  

N, AR, Re, 
M, T, Mp 

UCP.06 

07 
Interferência e danos ao patrimônio histórico, cultural, 
arqueológico e paleontológico nas áreas de 
expansão do cultivo de cana 

Conscientização dos funcionários do setor 
agrícola, através da realização de treinamento, 
palestras e outros meios de divulgação, quanto 
a importância cultural do patrimônio 
arqueológico; 
Projeto de resgate do patrimônio arqueológico. 
Programa de educação ambiental 
Programa de treinamento e capacitação 
Programa de comunicação e participação social 

N, AL, I, M, 
Per, Mp 

UCP.07 
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08 Segurança alimentar e a alteração do uso do solo 

Incentivo à expansão de áreas de cana-de-
açúcar em áreas de pastagens degradadas; 
Incentivo à produção agrícola na comunicação 
onde está inserido o empreendimento 
Programa de educação ambiental 
Programa de conservação do solo 

P, AR, I, G, 
Po  

UCP.08 

09 
Ocorrência de processos erosivos, de compactação 
do solo e assoreamento de corpos d’água em função 
dos novos plantios de cana-de-açúcar  

Práticas de conservação do solo; 
Distribuição racional dos corredores; 
Subsolagem; 
Instalação de obras de contenção de processos 
erosivos; 
Respeitar a capacidade suporte do solo para a 
aplicação de produtos químicos 
Adotar práticas conservacionistas 
Programa de conservação do solo; 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos 

N, AR, Re, 
Per, Pe, Mp 

UCP.09 

10 
Contaminação dos solos e recursos hídricos por 
aplicação de agroquímicos 

Consiste na aplicação rigorosa e criteriosa dos 
agroquímicos, controlada por técnicos 
responsável, principalmente quanto as 
dosagens a serem empregadas; 
Treinamento e reciclagem dos colaboradores; 
Observações das condições do tempo para 
aplicação dos produtos; 
Calibragem e manutenção dos equipamentos; 
Programa de conservação do solo 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos 

N, AR, I, G, 
Per, Mp 

UCP.10 

11 Contaminação ambiental decorrente da fertirrigação  

Procedimento de fertilização segue as diretrizes 
da Norma Técnica CETESB; 
Usando essencialmente áreas agrícolas, 
respeitando-se o domínio da APP; 
Afastando-se de áreas de APP e áreas 
urbanas; 
A taxa de aplicação do efluente é sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo; 
Programa de conservação do solo 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos 

N, AR, I, G, 
Per, Mp 

UCP.11 
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12 
Incômodo à população pelos odores decorrentes da 
fertirrigação  

Afastamento em 1000m dos núcleos 
populacionais e não estar contida nas áreas de 
domínios das ferrovias e rodovias federais e 
estaduais; 
Programa relacionado a saúde dos 
colaboradores 
Aplicação, no menor espaço de tempo possível, 
de todo a vinhaça produzida; 
Taxas de aplicação de vinhaça adequadas de 
maneiras que o líquido seja rapidamente 
absorvida; 
Os tanques de acumulação são esvaziadas e 
limpos ao final da safra; 
Sistema de fertirrigação comtempla o 
armazenamento mínimo de vinhaça conjugação 
com sua aplicação diária 
Programa de comunicação e participação social 

N, AR, Re, 
T, M, Mp 

UCP.12 

13 
Expansão agrícola: perda de habitat e diminuição da 
permeabilidade da matriz 

Facilitar o trânsito das espécies da fauna 
terrestre que antes utilizavam áreas de 
pastagem para seus deslocamentos; 
Preservar as árvores isoladas, na abertura de 
novas áreas de cultivo, para atuarem como 
trampolim, áreas de repouso e alimentação, em 
especial as aves; 
Delimitar, recuperar e proteger os 
remanescentes de mata nativa ciliares. 
Programa de monitoramento da flora 
Programa de educação ambiental 

N, AL, Re, 
M, T, Mp 

UCP.13 

14 Atropelamento de espécies da fauna silvestre 

Organizar a logística do transporte agrícola de 
forma a utilizar estradas e corredores o mais 
distante possível de remanescentes de mata; 
Destacar através da sinalização com placas, a 
velocidade e a presença dos animais; 
Promover campanhas educativas e 
treinamentos com motoristas; 
Identificar os pontos de maior ocorrência de 
acidentes envolvendo veículos e animais 
silvestres 
Programa de monitoramento da flora 

N, AR, Re, 
T, M, Mp 

UCP.14 
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Programa de treinamento e capacitação 

15 
Efeitos nocivos das atividades agrícolas sobre a 
fauna silvestre 

Programa de monitoramento ecológico; 
Implantação e manutenção aos aceiros; 
Respeitar as distâncias limites entre os 
ambientes naturais e as áreas atendidas pela 
fertirrigação; 
Manter o programa de conservação do solo 
sempre ativo; 
Programa de manejo integrado de pragas. 
Programa de monitoramento da flora 

N, AL, Re, 
T, G, Mp 

UCP.15 

16 Utilização racional da água no processo industrial 

Impacto irrelevante para a área de influência 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos 
Programa de educação ambiental 
Programa de treinamento e capacitação 

Ir UCP.16 

17 
Contaminação do solo por resíduos sólidos 
decorrentes da operação industrial 

Gerenciamento dos resíduos conforme as 
normas técnicas vigentes 
Programa de conservação do solo 

N, AL, Re, 
M, T, Mp 

UCP.17 

18 Geração de efluentes líquidos sanitários 
Sistema de tratamento de esgoto 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos 

N, AL, Re, 
M, T, SM 

UCP.18 

19 
Intensificação no fluxo viário: segurança no 
transporte e conservação da infraestrutura rodoviária 

Adequação das estradas rurais; 
Construção, reforço e manutenção de pontes; 
Implantação de sistemas de sinalização nas 
vias de acesso ao empreendimento; 
Manutenção preventiva dos veículos e uso de 
equipamentos obrigatórios; 
Utilização de cargas sem excesso de peso; 
Adoção de cuidados especiais para o transporte 
de máquinas e equipamentos. 

N, AR, Re, 
M, Pe, Mp 

UCP.19 

20 Acidentes em função da estocagem de álcool  

O armazenamento e expedição de álcool são 
regulados por normas rígidas de segurança. 
Programa de treinamento e capacitação 
Programa relacionado a saúde dos 
colaboradores 

N, AL, I, T, 
M, Mp 

UCP.20 

21 
O desenvolvimento local e regional em função da 
ampliação do empreendimento 

O empreendimento procurará selecionar a 
População politicamente Ativa local para o 
preenchimento dos postos de trabalho gerados 
com a ampliação do empreendimento. 

P, AR, I, G, 
Po 

UCP.21 
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Programa de educação ambiental 
Programa de treinamento e capacitação 
Programa de comunicação e participação social 
Programa relacionado a saúde dos 
colaboradores 

22 
Migração e pressão sobre os equipamentos e 
serviços públicos 

Programa de comunicação e programa de 
participação social 
Programa relacionado a saúde dos 
colaboradores 
Programa de comunicação e participação social 

N, AL, G, 
Re, Mp 

UCP.22 

 

Quadro 21 – Classificação dos impactos da usina Conquista do Pontal 

Natureza P - Positivo N - Negativo Ir - Irrelevante  

Abrangência espacial AL -Local AR- Regional   

Reversibilidade Re - Reversível I - Irreversível   

Intensidade G - Grande M- Média P - Pequena  

Temporalidade T - Temporário P - Permanente   

     

Medida Mitigatória Mp- Preventiva Po - potencializadora C - Compensatória Mo - Monitoramento 
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 Figura 16 – Planilha de associação entre o EIA da usina Conquista do pontal e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

UCP.01 1 1

UCP.02 1 1

UCP.03 1

UCP.04 1

UCP.05 1 1

UCP.06 1 1 1

UCP.07 1

UCP.08 1

UCP.09 1

UCP.10 1 1

UCP.11 1 1

UCP.12 1

UCP.13 1 1 1 1

UCP.14 1

UCP.15 1 1 1

UCP.16 1

UCP.17 1 1

UCP.18 1 1

UCP.19 1

UCP.20 1 1

UCP.21 1 1

UCP.22 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 8 0 9 0 0 3 0 1 1 3 1 4

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 17 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Conquista do pontal
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Apêndice C – Categorização e associação do EIA da usina Santa Cruz 

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Açúcar Guarani S/A – Unidade 

Industrial Cruz Alta 

A açúcar Guarani S/A, Unidade Industrial Cruz Alta está localizada no 

município de Olípia-SP, desde 1987, instalada atualmente em 559.897 m² de área 

de parque industrial junto à Rodovia Assis Chateaubriand, km 155, na zona rural. 

Faz parte do grupo Tereos. É hoje, uma das empresas mais eficientes e 

competitivas do mercado sucroalcoleiro do país.  

Com 32 modernas unidades e grandes capacidades de produção, o 

Grupo Tereos cultiva 930.000 hectares de terra, transformando-os em açúcares, 

glucose, álcool e etanol. 

A Usina está licenciada para moer 4.000.000 toneladas de cana-de-

açúcar/safra, e tem como produção: 98.000 m³/safra de álcool etílico; 8.350.000 

sacas de 50kg/safra de açúcar e 61 MWh/safra de energia elétrica para consumo 

próprio e para venda. 

A ampliação prendida deverá ser realizada no período de 2 anos, safra 

2010/11, com o processamento de 5.200.000 toneladas de cana-de-açúcar/safra, 

devendo produzir por safra 98.000 m³/safra de álcool etílico, 10.855.000 sacas de 

50kg de açúcar cristal e potência de energia elétrica instalada de 65 MWh/safra para 

consumo próprio e venda. 

 

b) Identificação da Usina 

Razão Social: Açúcar Guarani S/A – Unidade Industrial Cruz Alta 
Endereço: Rodovia Assis Chateaubriand, km 155 – Zona Rural, CEP:15400-000 – 
Olímpia-SP  
Pessoa para Contato:  
Edson Luis de Carvalho, Coordenador de Projetos Ambientais 
Email: ecarvalho@aguarani.com.br (17) 3280-1000 
 

c) Empresa Responsável pelo EIA 

Razão Social: TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda 
Endereço: Rua Treze de Maio, 797, Sala 9, CEP: 13400-300 – Piracicaba/SP  
Pessoa para Contato:  
Eng. Tuko Nakahodo   Fone: 019-3433-9276  E-mail: tnakahodo@uol.com.br 

  

 

 

 

mailto:tnakahodo@uol.com.br
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Quadro 22 – Categorização do EIA da usina Santa Cruz 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 Compatibilidade com áreas protegidas 
Programa de monitoramento ambiental 
Plano de comunicação e participação social 

 CRZ.01 

02 
Expectativa da população quanto a ampliação do 
empreendimento 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

 CRZ.02 

03 
Poluição gerada pelo canteiro de obras e frentes de 
trabalho 

Recolhido em caçambas e enviados para áreas 
de recuperação; 
Programa de gestão ambiental de obra 
Plano de conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
CRZ.03 

04 
Sobre equipamentos e serviços urbanos (hospitais, 
escolas, e outros) 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
CRZ.04 

05 Supressão de vegetação e interferência em APP’S 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.05 

06 Movimentação da terra 
Plano de conservação do solo 
Programa de gestão ambiental de obra 

Ct, An, AID, 
P, Ir, M 

CRZ.06 

07 Aumento do nível de ruído local 

Programa de controle médico de saúde 
ocupacional; 
Programa de conservação auditiva; 
Programa de preservação de riscos ambientais 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
CRZ.07 

08 Na arrecadação tributária dos municípios da AID 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

BS, ADA, 
AII, G 

CRZ.08 

09 
Da ampliação e operação do empreendimento sobre 
a infraestrutura de saúde, habitação e educação dos 
municípios da AID 

Política inclusiva de assistência social, saúde, 
habitação e educação 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
CRZ.09 

10 
Sobre a infraestrutura de segurança pública dos 
municípios da AID, frente à chegada de 
trabalhadores de outras regiões. 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
CRZ.10 

11 
Da implantação da cultura da cana-de-açúcar em 
áreas hoje ocupadas por pastos e outras culturas. 

Programa de monitoramento ambiental 
Plano integrado de recuperação de APP’s 

Po, Bn, 
ADA, P, 

CRZ.11 
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Discutir se a substituição proposta afetará a produção 
e consequentemente a oferta e o preço desses 
produtos na região 

Plano de conservação da fauna 
 

Re, N 

12 Ampliação de processo erosivos 

Práticas conservacionistas como terraços, 
plantio de nível, rotação de cultura, preparo do 
solo e reflorestamento 
Plano de conservação do solo 
Programa de gestão ambiental de obra 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.12 

13 Pressão sobre áreas de preservação 

Protocolo Agroambiental 
Programa de recuperação de áreas de 
preservação permanente 
Sinalização de áreas de reflorestamento 
Programa de reflorestamento 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.13 

14 Afugentamento da fauna silvestre 
Programa de monitoramento da fauna silvestre 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.14 

15 

Aproveitamento das áreas e não recuperação de 
pequenos bosques que haviam sido degradadas 
pelas monoculturas anteriores, principalmente pelas 
pastagens 

Elaborar projetos de reflorestamento e 
recuperação de páreas de preservação 
permanente 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.15 

16 
Aumento de empregos pela ampliação do quadro de 
fornecedores e funcionários 

Qualificação da mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Po, Bn, 
AID, P, Re, 

N 
CRZ.16 

17 
Impactos sobre equipamentos urbanos (hospitais, 
escolas e outros) que deverão atender os 
trabalhadores das obras e do setor agrícola 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
CRZ.17 

18 Interferência em sítios arqueológicos 
Programa de prospecção arqueológica; 
Programa de salvamento arqueológico 
Programa de educação Patrimonial 

SC CRZ.18 

19 Poluição das águas superficiais por carreamento 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico  
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.19 
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20 Poluição das águas subterrâneas por percolação 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.20 

21 Alteração da qualidade química do solo  

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico 
Plano de conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.21 

22 
Risco de envenenamento dos trabalhadores na 
aplicação de agrotóxicos 

Treinamento e capacitação dos funcionários 
Uso de equipamentos de proteção 
Armazenamento seguro das embalagens e 
produtos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.22 

23 
Poluição das águas superficiais pelo carreamento de 
resíduos e efluentes 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.23 

24 Poluição das águas subterrâneas por percolação 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

CRZ.24 

25 Diminuição ou frustração de empregos na lavouras 

Requalificação da mão de obra  
Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, T, Ir, N 

CRZ.25 

26 
No tráfego, principalmente nos trechos relacionados 
ao transporte de materiais decorrente das operações 
do empreendimento 

Programa de acompanhamento e manutenção 
das estradas e vias que utiliza; 
Evitar ao máximo o transporte de cargas 
pesadas; 
Programa de cursos de segurança no transito 
Programa de tráfego 

Po, An, 
AID, T, Re, 

N 
CRZ.26 
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27 
Aumento dos riscos rodoviários, principalmente com 
rodotrens 

Acondicionamento adequado da carga; 
Condições de segurança dos veículos; 
Uso adequado de acostamentos; 
Transporte e locomoção segura das máquinas 
e implementos agrícolas. 

Ct, AS, 
AID, T, Re, 

M 
CRZ.27 

28 
Comprometimento de recursos hídricos para 
atendimento das demandas na fábrica 

Plano de conservação dos recursos hídricos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
CRZ.28 

29 
Poluição das águas superficiais pelo carreamento de 
produtos e efluentes 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 
Programa de monitoramento ambiental 

Po, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
CRZ.29 

30 Poluição do ar por emissões de gases Programa de monitoramento ambiental 
Po, An, 
ADA, T, 
Re, M 

CRZ.30 

31 
Diminuição da poluição pelo uso de álcool 
combustível 

Programa de monitoramento ambiental 
Ct, AS, AII, 

P, Ir, N 
CRZ.31 

32 Pressão sobre o sistema viário Programa de tráfego 
Po, An, 

AID, T, Re, 
N 

CRZ.32 

33 
Geração de emprego e renda e aumento da 
arrecadação municipal 

Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
CRZ.33 

34 Desativação da atividade industrial e agrícola 
Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Po, AS, AII, 
P, Re, N 

CRZ.34 
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Quadro 23 – Classificação dos impactos da usina Santa Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorrência Certo Ct 

Possível Po 

Adversidade e  
Significância 

Adverso significativo AS 

Adverso não significativo An 

Benéfico significativo BS 

Benéfico não-significativo Bn 

Abrangência Área diretamente afetada ADA 

Área de influência direta local AID 

Área de influência indireta AII 

Temporalidade Temporário T 

Permanente P 

Reversibilidade Reversível Re 

Irreversível Ir 

Controle Mitigável M 

Medida compensatória C 

Incremento I 

Nada a fazer N 

Magnitude Grande G 

Média M 

Pequena P 
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Figura 18 – Planilha de associação entre o EIA da usina Santa Cruz e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

CRZ.01 1 1 1 1

CRZ.02 1 1

CRZ.03 1 1 1

CRZ.04 1

CRZ.05 1

CRZ.06 1

CRZ.07 1

CRZ.08 1

CRZ.09 1 1

CRZ.10 1 1

CRZ.11 1 1

CRZ.12 1 1 1

CRZ.13 1 1

CRZ.14 1

CRZ.15 1 1

CRZ.16 1 1

CRZ.17 1

CRZ.18 1

CRZ.19 1 1

CRZ.20 1 1

CRZ.21 1 1

CRZ.22 1 1

CRZ.23 1 1

CRZ.24 1 1

CRZ.25 1

CRZ.26 1

CRZ.27 1

CRZ.28 1 1 1

CRZ.29 1 1

CRZ.30 1 1 1 1

CRZ.31 1 1 1

CRZ.32 1

CRZ.33 1 1

CRZ.34 1 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 2 6 11 0 11 0 2 10 0 1 5 7 2 4

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 19 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Santa Cruz 
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Apêndice D – Categorização e associação do EIA da EQUIPAV S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL.  

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da EQUIPAV S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL 

A EQUIPAV S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, objeto do presente EIA, pertence 

ao GRUPO EQUIPAV, sediado em campinas/SP. É uma empresa que processa 

cerca de 3.200.000 toneladas de cana-de-açúcar/ano para a produção de açúcar 

cristal, álcool etílico, leveduras seca e geração de energia elétrica excedente que é 

vendido para a concessionária de energia elétrica. 

O objetivo do licenciamento ambiental é a obtenção de Licença Ambiental 

Prévia para a ampliação que a EQUIPAV pretende realizar em seu processo 

produtivo (industrial e agrícola). A ampliação deverá ser realizada no município de 

Promissão – SP, em 5 anos, onde a capacidade de moagem dos atuais 3.200.000 

toneladas de cana, para uma capacidade máxima de 5.000.000 toneladas de cana, 

passando a produção de açúcar de 4.128.000 sacas para cerca 7.508.160 sacas de 

50 kg de açúcar cristal e de álcool etílico de 137.581m³ para 209.188m³. 

O suprimento de matéria prima para atender essa ampliação deverá 

ocorrer através de novos fornecedores. 

 

b) Identificação da Usina 

Razão Social: EQUIPAV S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL 
Endereço: Rod. Marechal Rodon, Km 455 - Fazenda Água Branca/SP – CEP: 
16370-000 – Promissão/SP  
Pessoa para Contato:  
Mauro Calderero Ross – Gerente de Departamento Proteção Ambiental 
Email: gepam@equipav.com.br (14) 3543-9111 
 

c) Empresa Responsável pelo EIA 

Razão Social: TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda 
Endereço: Rua Treze de Maio, 797, Sala 9, CEP: 13400-300 – Piracicaba/SP  
Pessoa para Contato:  
Eng. Tuko Nakahodo   Fone: 019-3433-9276  E-mail: tnakahodo@uol.com.br 
 

mailto:gepam@equipav.com.br
mailto:tnakahodo@uol.com.br
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Quadro 24 – Categorização do EIA da usina Equipav 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

1 Movimentação da terra 

O movimento será dentro do parque industrial 
em operação; 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

Ct, An, 
ADA, P, Ir, 

M 
EQUI.1 

2 Geração de emprego e renda Reaproveitamento da mão de obra local 
Ct, AS, 

ADA, P, Ir, 
N 

EQUI.2 

3 Aumento da arrecadação municipal Estimular o desenvolvimento local  
Ct, AS, 

ADA, P, Ir, 
N 

EQUI.3 

4 Ampliação de processos erosivos 

Práticas conservacionistas; 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

Ct, AS, 
AID, P, Re, 

M 
EQUI.4 

5 
Substituição de outras culturas e pastagens e perda 
de remanescentes de matas 

Implantação do empreendimento se fará com a 
proteção total das florestas nativas 
remanescente da região; 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 
Programa de implantação de corredores 
ecológicos e restauração de processos 
ecológicos 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

M 
EQUI.5 

6 Pressão sobre áreas de preservação 

Programa de Recuperação de áreas de 
Preservação Permanente desenvolvidos pela 
EQUIPAV; 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 
Programa de avaliação da diversidade e 
monitoramento da fauna de vertebrados 

Ct, AS, 
AID, P, Re, 

M 
EQUI.6 

7 Pressões sobre refúgios ou habitats natural de fauna 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de avaliação da diversidade e 

Ct, An, AID, 
P, Re, M 

EQUI.7 
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monitoramento da fauna de vertebrados 
Programa de implantação de corredores 
ecológicos e restauração de processos 
ecológicos 

8 Alteração da estrutura fundiária da região 
Ampliação do empreendimento com adoção de 
práticas de parceiros e fornecedores 

Po, Bn, All, 
P, Re, N 

EQUI.8 

9 
Aumento de empregos pela ampliação do quadro de 
fornecedores e funcionários 

Programa de contratação de mão-de-obra que 
contemple uma dispensa mínima de 
trabalhadores. 

Po, Bn, 
AID, P, Re, 

N 
EQUI.9 

10 Interferência em sítios arqueológicos 

Programa de Prospecção Arqueológica 
Intensiva; 
Programa de salvamento arqueológico 
Programa de monitoramento ambiental 

Po, AS, 
ADA, P, Ir, 

M 
EQUI.10 

11 Interferência em depósitos fossilíferos 

Programa de monitoramento do patrimônio 
paleontológico; 
Programa de salvamento paleontológico  
Programa de monitoramento ambiental 

Po, AS, 
ADA, P, Ir, 

M 
EQUI.11 

12 Poluição das águas superficiais por carreamento 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Manuseio adequado e disposição das 
embalagens; 
Controle biológico de pragas 
Programa de monitoramento ambiental 

Po, AS, 
AID, P, Re, 

M 
EQUI.12 

13 Poluição das águas subterrâneas por percolação 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Manuseio adequado e disposição das 
embalagens; 
Controle biológico de pragas 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento ambiental 

Po, An, 
AID, P, Re, 

N 
EQUI.13 

14 Alteração da qualidade química do solo 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

Ct, An, AID, 
P, Re, M 

EQUI.14 

15 
Risco de envenenamento dos trabalhadores na 
aplicação de agrotóxicos 

Treinamento e qualificação para normas de 
segurança; 
Uso adequado de equipamentos; 
Armazenamento seguro de produtos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
AID, P, Re, 

M 
EQUI.15 

16 Poluição das águas superficiais pelo carreamento 
Ampliação da área de fertirrigação; 
Manter a aplicação numa distância segura de 

Po, AS, 
AID, P, Re, 

EQUI.16 
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centros urbanos e fontes de água; 
Aplicação de sempre inferior a capacidade de 
infiltração do solo. 
Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas superficiais 

M 

17 Poluição das águas subterrâneas por percolação 

Ampliação da área de fertirrigação; 
Manter a aplicação numa distância segura de 
centros urbanos e fontes de água; 
Aplicação de sempre inferior a capacidade de 
infiltração do solo. 
Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas superficiais 

Po, An, 
AID, P, Re, 

M 
EQUI.17 

18 
Aquecimento do solo, ocasionando desequilíbrio 
físico, químico e biológico 

Medidas ambientais de segurança; 
Iniciar a queima somente com vento fraco; 
Manter uma equipe de auxílio 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

Po, An, 
AID, T, Re, 

M 
EQUI.18 

19 Poluição do ar com fumaças e fuligem 

Medidas ambientais de segurança; 
Iniciar a queima somente com vento fraco; 
Manter uma equipe de auxílio 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 

Ct, AS, AII, 
T, Re, M 

EQUI.19 

20 
Incêndio em matas, decorrentes de fogos não 
controlados 

Medidas ambientais de segurança; 
Iniciar a queima somente com vento fraco; 
Manter uma equipe de auxílio 
Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de implantação de corredores 
ecológicos e restauração de processos 
ecológicos 

Po, AS, AII, 
T, Ir, M 

EQUI.20 

21 
Destruição de habitat e refúgios de animais em locais 
de mata, caso ocorra incêndios  

Medidas ambientais de segurança; 
Iniciar a queima somente com vento fraco; 
Manter uma equipe de auxílio 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de avaliação da diversidade e 
monitoramento da fauna de vertebrados; 
Programa de implantação de corredores 

Po, AS, 
AID, T, Ir, N 

EQUI.21 
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ecológicos e restauração de processos 
ecológicos 

22 
Afugentamento de animais das áreas de queima, 
podendo resultar em morte para alguns 

Medidas ambientais de segurança; 
Iniciar a queima somente com vento fraco; 
Manter uma equipe de auxílio 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de avaliação da diversidade e 
monitoramento da fauna de vertebrados 
Programa de implantação de corredores 
ecológicos e restauração de processos 
ecológicos 

Po, An, 
AID, T, Ir, N 

EQUI.22 

23 
Ocorrência de acidentes em rodovias por perda de 
visibilidade decorrente da presença de fumaça e 
fuligem  

Medidas ambientais de segurança; 
Iniciar a queima somente com vento fraco; 
Manter uma equipe de auxílio 

Po, An, 
AID, T, Ir, 

M 
EQUI.23 

24 
Incômodos à saúde decorrente de propagação de 
fumaças e fuligem 

Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 

Po, An, AII, 
T, Ir, N 

EQUI.24 

25 Geração de empregos temporários 

Programa permanente de recuperação 
ambiental na entressafra; 
Programas educacionais e de capacitação de 
mão-de-obra para trabalhadores 

Ct, BS, AII, 
T, Ir, N 

EQUI.25 

26 
Risco de acidentes com trabalhadores pelo uso de 
instrumentos de corte 

Adoção de equipamentos e medidas individuais 
de segurança 

Po, AS, 
AID, T, Ir, 

M 
EQUI.26 

27 Diminuição ou frustração de empregos na lavoura Requalificação da mão de obra 
Ct, AS, 

AID, T, Ir, N 
EQUI.27 

28 
Pressão sobre o sistema viário vicinal e nas rodovias 
estaduais, com sobrecarga e deterioração de 
pavimentos  

Melhoria e conservação da rede viária nas 
áreas de expansão  

Po, An, 
AID, T, Re, 

N 
EQUI.28 

29 
Aumento dos riscos de acidentes rodoviários, 
principalmente com treminhões 

Acondicionamento adequado da carga; 
Uso adequado do acostamento; 
Pesos dos veículos, sem excesso; Transporte e 
locomoção segura das máquinas e 
implementos agrícolas 

Ct, AS, 
AID, T, Re, 

M 
EQUI.29 

30 
Comprometimento de recursos hídricos para 
atendimento das demandas na fábrica  

Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas superficiais 
Programa de monitoramento do esgoto 
sanitário 

Ct, AS, 
AID, T, Ir, 

M 
EQUI.30 
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31 
Poluição das águas superficiais pelo carreamento de 
produtos e efluentes 

Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas superficiais 

Po, AS, AII, 
T, Ir, M 

EQUI.31 

32 Poluição do ar por emissões de gases 
Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 

Po, An, AII, 
T, Re, M 

EQUI.32 

33 
Diminuição da poluição atmosférica pelo uso de 
álcool combustível  

Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 

Ct, AS, AII, 
P, Ir, N 

EQUI.33 

34 Poluição do ar por emissões de gases 
Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 

Po, An, AII, 
T, Re, M 

EQUI.34 

35 
Diminuição da poluição atmosférica pelo uso de 
álcool combustível 

Programa de monitoramento ambiental; 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 

Ct, AS, AII, 
P, Ir, N 

EQUI.35 

36 Pressão sobre o sistema viário 

Condições de segurança dos veículos e uso de 
equipamentos obrigatórios; 
Peso dos veículos sem excesso; 
Curso educativo aos motoristas; 
Sinalização adequada das estradas 

Po, An, 
AID, T, Re, 

N 
EQUI.36 

37 Geração de emprego e renda 

Aumento da oferta de empregos e servisos 
Aumento da arrecadação de impostos e 
consequentemente o crescimento da economia 
local e regional 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
EQUI.37 

38 Aumento arrecadação municipal  
Aumento da arrecadação de impostos e 
consequentemente o crescimento da economia 
local e regional 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
EQUI.38 
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Quadro 25 – Classificação dos impactos da usina Equipav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorrência Certo Ct 

Possível Po 

Adversidade e  
Significância 

Adverso significativo AS 

Adverso não significativo An 

Benéfico significativo BS 

Benéfico não-significativo Bn 

Abrangência Área diretamente afetada ADA 

Área de influência direta local AID 

Área de influência indireta AII 

Temporalidade Temporário T 

Permanente P 

Reversibilidade Reversível Re 

Irreversível Ir 

Controle Mitigável M 

Medida compensatória C 

Incremento I 

Nada a fazer N 

Magnitude Grande G 

Média M 

Pequena P 
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Figura 20 – Planilha de associação entre o EIA da usina Equipav e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

EQUI.01 1

EQUI.02 1 1 1

EQUI.03 1 1

EQUI.04 1

EQUI.05 1 1 1 1

EQUI.06 1 1

EQUI.07 1 1

EQUI.08 1 1 1

EQUI.09 1 1 1 1

EQUI.10 1

EQUI.11 1

EQUI.12 1 1

EQUI.13 1 1

EQUI.14 1

EQUI.15 1 1

EQUI.16 1 1

EQUI.17 1 1

EQUI.18 1 1

EQUI.19 1 1

EQUI.20 1

EQUI.21 1 1

EQUI.22 1 1

EQUI.23 1

EQUI.24

EQUI.25 1 1 1 1

EQUI.26 1 1

EQUI.27 1 1 1 1

EQUI.28 1

EQUI.29 1

EQUI.30 1

EQUI.31 1 1

EQUI.32 1 1 1

EQUI.33 1 1 1

EQUI.34 1 1 1

EQUI.35 1 1 1

EQUI.36 1

EQUI.37 1 1 1 1

EQUI.38 1 1 1 1

Total 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8 16 0 9 0 4 6 0 7 8 7 5 5

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 21 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Equipav 
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Apêndice E – Categorização e associação do EIA da Franco Brasileira S/A, 

Unidade Gasa.  

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Franco Brasileira S/A, Unidade Gasa  

A Usina de Açúcar e Álcool Gasa, de propriedade da PBA, situa-se no 

município de Andradina, noroeste do estado de São Paulo e na bacia do rio Tietê. 

Atualmente, produz aproximadamente 71.400 toneladas de açúcar e cerca de 

61.500 m³ de álcool. Pretende aumentar esta produção para 320.000 toneladas de 

açúcar e 160.000 m³ de álcool, passando a exportar todo o açúcar e parte do álcool. 

A fábrica ocupa atualmente uma área de 1,8 ha, devendo passar a ocupar 

5,8 ha, incluindo atividades em área coberta e ao ar livre. 

 

b) Identificação da Usina 

Razão Social: FBA – Franco Brasileira S/A Açúcar e Álcool – Unidade Gasa 
Endereço: Rodovia de Acesso à UHE Três Irmãos, Km 3,5, Fazenda Guanabara – 
Andradina - SP 
Pessoa para Contato:  
Cândido Barros 
Email: candido.barros@cosan.com.br  (18) 3702-6003 
 

c) Empresa Responsável pelo EIA 

Razão Social: MKR Tecnologia, Serviços, Indústria e Comércio Ltda  
Endereço:  Al. Franca, 267-cjs. 22, 23 24  
Pessoa para Contato:  
Luiz Alberto Maktas Meiches   Fone: 011-3263- 0244   
 

 

mailto:candido.barros@cosan.com.br
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 Quadro 26 – Categorização do EIA da unidade Gaza 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos Impactos 

1 Intensificação dos processos erosivos 

Concentração dos serviços de terraplenagem; 
Revestimento vegetal com gramíneas nas áreas 
impermeáveis; 
Implantação de drenagem superficial 

D, A, Te, M, 
Peq 

GASA.01 

2 Poluição das águas superficiais 
Recolhimento dos banheiros químicos e do resíduo 
sólido 
Monitoramento das águas  

A, Pq, Peq, 
Te, Rev, 

M 
GASA.02 

3 
Supressão de árvores isoladas e 
controle da regeneração natural 

Recomenda-se a compensação do corte de 30 árvores 
isoladas; 
Plantação de 900 mudas de espécies arbóreas nativas 
Programa de monitoramento da vegetação e da fauna 
Monitoramento da vegetação 

D, A, N, Pe, 
Im, Me e Lo, 
Irr, Loc, Pq, 

Peq 

GASA.03 

4 Aumento do dinheiro em circulação  Sem medidas 
B, Peq, Pq, 

Te 
GASA.04 

5 Alteração da qualidade do ar 

Manutenção preventiva do sistema de controle de 
gases, cadeiras e demais equipamentos associados 
Monitoramento das emissões das chaminés 
Programa de alteração ambiental 

A, D, Ce, M, 
Te, Pq, Peq 

GASA.05 

6 
Poluição oriunda da utilização, 
manipulação e armazenamento de 
combustíveis e lubrificantes 

 Aplicação rigorosa da norma NBR 7.505 e correlatas 
para a construção e operação dos 5 novos tanques; 
A adequação manutenção dos veículos pode 
minimizar os vazamentos ocasionais; 
Emprego de circuito fechado e, portanto, a reutilização 
da água do posto de serviço 
Programa de controle ambiental das obras 

A, D, Te, Im, 
Me, Rev, 
Pro, Pq, 

Medi 

GASA.06 

7 
Contribuição para a alteração da matriz 
energética  

O BNDES destaca a conveniência de que novas 
unidades destinem-se prioritariamente para a 
produção de álcool anidro 

B, Pq, Medi, 
Di 

GASA.07 

8 
Geração de empregos permanentes e 
sazonais 

Priorizar a contratação de mão-de-obra na região, 
promover treinamento e qualificação da mão-de-obra 
contratada 

B, D, Pq, 
Medi 

GASA.08 

9 Pressão sobre o sistema viário 
Adoção de processos de apoio e controle do tráfego 
gerado pelo empreendimento; 
 

D, A, Te, 
Loc, Ver, M, 
Gran, Peq 

GASA.09 

10 Intensificações de processos erosivos Controle da erosão; A, Reg, Irr, GASA.10 
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Medidas conservacionistas 
Programa de alteração ambiental 
Programa de controle ambiental das obras 

Te, Pq, 

11 Assoreamento de cursos d’água 
Monitoramento das águas 
Programa de alteração ambiental 

A, Med, Ver, 
M, Medi 

GASA.11 

12 Poluição de águas superficiais  

Aplicação deve ser controlada por engenheiro 
agrônomo; 
Aplicação de fertilizantes; 
Controle de processo erosivos 
Monitoramento das águas 
Programa de alteração ambiental 

A, Medi, Te, 
M, Ver, Pq 

GASA.12 

13 
Risco de poluição de águas 
subterrâneas  

Aplicação de vinhaça deverá seguir rigorosamente a 
Norma Técnica CETESB P4.231/2005; 
Controle da poluição ambiental pela aplicação da 
vinhaça 
Monitoramento das águas 
Programa de alteração ambiental 

A, Medi, Pq, 
Ver, M, Pro 

GASA.13 

14 Eliminação de Hábitats 

Substituição de pastagens pela cultura da cana: 
manutenção da integridade dos trechos de vegetação 
nativa 
Programa de monitoramento da vegetação e da fauna 
Monitoramento da vegetação 
Monitoramento da fauna 
Programa de alteração ambiental 

A, Pe, M, I, 
Pq 

GASA.14 

15 Perda de indivíduos da fauna terrestre  

Redução gradativa da queima, nos termos do Decreto 
Estadual 47.700; 
Esclarecimento dos trabalhadores agrícolas 
Programa de monitoramento da vegetação e da fauna 
Monitoramento da fauna 
Programa de alteração ambiental 

A, D, Te, Me, 
Irr, Ce, Pq 

GASA.15 

16 
Alteração das caraterísticas do hábitat e 
danos a indivíduos da ictiofauna  

Manter as medidas de redução de erosão como 
plantios em nível, terraceamento e outras; 
Promover reflorestamento das APPS 
Programa de monitoramento da vegetação e da fauna 
Monitoramento da fauna 
Programa de alteração ambiental 

A, Ver, M, 
Pro, Pq, Peq 

GASA.16 

17 
Geração de empregos permanentes e 
sazonais 

Priorizar a contratação de mão-de-obra na região 
B, D, Pq, 

Medi 
GASA.17 

18 Aumento da massa salarial regional Priorizar a contratação de mão-de-obra na região B, D, Pq, GASA.18 
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Medi 

19 
Dinamização das atividades 
econômicas urbanas 

Não há medidas potencializados 
B, I, Me, Pe, 

Di, Med, 
Medi 

GASA.19 

20 Aumento da receita fiscal municipal Não há medidas potencializados 
B, D, Pe, 
Loc, Di, 
Gran, G 

GASA.20 

21 
Aumento dos problemas respiratórios na 
AID 

Cumprir o preconizado no Decreto 47.700; 
Acelerar o processo de mecanização de corte de 
cana-de-açúcar 
Monitoramento das emissões das chaminés 

A, Reg, Med, 
G, M 

GASA.21 

22 Alteração no uso do solo 

Priorizar o arrendamento de terras atualmente 
utilizadas por pastagens e com áreas médias ou 
grandes 
Programa de alteração ambiental 

Med, Pq, 
Medi, A 

GASA.22 

23 Alteração da paisagem 
Programa de monitoramento da vegetação e da fauna 
Monitoramento da vegetação 
Programa de alteração ambiental 

D, A, Per, Im, 
Ver, Loc, 
Peq, M 

GASA.23 
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Quadro 27 – Classificação dos impactos da unidade Gaza 
Origem Direto D 

Indireto I 

Efeito Benéfico B 

Adverso A 

Duração Temporário Te 

Permanente Pe 

Tempo Imediato Im 

Médio Me 

Longo Lo 

Área Locais Loc 

Regionais Reg 

Difusos Di 

Reversibilidade Reversíveis Rev 

Irreversíveis Irr 

Possibilidade de ocorrência Improvável Imp 

Provável Pro 

Certo Ce 

Possibilidade de Mitigação Mitigável M 

Não Mitigável  N 

Magnitude Desprezível Des 

Pequena Pq 

Média Med 

Grande Gran 

Significância  Pequena Peq 

Média Medi 

Grande G 

Insignificante  Ins 
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Figura 22 – Planilha de associação entre o EIA da unidade Gaza e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

GAZA.01 1 1

GAZA.02 1

GAZA.03 1 1

GAZA.04 1 1 1

GAZA.05 1 1 1

GAZA.06

GAZA.07 1

GAZA.08 1 1 1

GAZA.09 1 1

GAZA.10 1

GAZA.11 1 1

GAZA.12 1 1

GAZA.13 1 1

GAZA.14 1 1

GAZA.15 1 1

GAZA.16 1 1

GAZA.17 1 1 1

GAZA.18 1 1 1

GAZA.19 1 1 1

GAZA.20 1 1 1

GAZA.21 1 1 1 1

GAZA.22 1

GAZA.23 1 1 1

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 8 0 1 6 0 8 6 6 2 5

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 23 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da unidade Gaza 
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Apêndice F – Categorização e associação do EIA da Usina Guariroba Ltda 

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Guariroba Ltda 

 

O Estudo de Impacto ambiental é referente ao licenciamento da 

ampliação dos setores industriais e agrícolas e de produção de energia elétrica da 

Usina Guariroba Ltda.  

A Usina encontra-se instalada no município de Pontes Gestal- SP, 

distante 06 Km do período urbano. O acesso a usina se dá pela estrada municipal 

que liga o município de Pontes Gestal ao município de Cardoso. 

A unidade visa ampliar sua capacidade de produção para a 

industrialização na safra um montante de até 2.500.000 toneladas, ante o volume 

licenciado de 951.028 toneladas.  

As alterações no processo possibilitarão ampliar a co-geração de energia 

de 54.432 MW para 253.440 MW. A produção de açúcar terá um acréscimo na 

produção de 58.744 toneladas para 187.500 toneladas. A produção de álcool 

hidratado/anidro passará dos atuais 53.914 m³ licenciados para 90.000 m³. 

A Usina Guariroba originou-se da associação das empresas CLEEL 

Participações (Empresa do Grupo Húmus Agroterra), da Usina Moema Açúcar e 

Álcool Ltda.e da Agro-Pecuária CFM Ltda. (empresa do grupo inglês The Lancashire 

General Investment Limited) uma das maiores produtoras indempendentes de cana-

de-açúcar do estado.  

A área agrícola da Usina Guariroba é totalizada em 12.260 ha, distribuída 

em área de parceria agrícola (560 ha – área de plantio) e de fornecedores (11.700 

ha – áreas de corte). O principal fornecedor é a Agropecuária CFM. A área agrícola 

está dividida em quatro municípios, Pontes Gestal, Cardoso, Américo de Campos e 

Álvares Florence.  

A empresa de consultoria responsável pela elaboração do EIA/RIMA é a 

PROJEC Projetos e Consultoria Ltda. Desde 1981, a PROJEC® desenvolve 

atividades ligadas à área de projetos e consultoria. 
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Quadro 28 – Categorização do EIA da usina Guariroba 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 

Expectativa da população em razão da ampliação do 
empreendimento, otimistas quanto ao número de 
empregos e pessimista com relação a questões 
ambientais. 

- Programa de Comunicação e Participação 
Social; 
- Ações Informativas sobre número de 
empregos e política ambiental; 
- Programa de mobilização e desmobilização da 
mão-de-obra; 
- Programa de comunicação direcionado à 
contratação de mão-de-obra. 

IN, IR, Re, 
Pi, Te, Mp 

GUA.01 

02 
Compatibilidade do empreendimento no âmbito Municipal, 
sobre as diretrizes da ocupação do solo 

Medidas de proteção a mananciais e corpos 
d’água; 
- Programa de monitoramento 

Irrelevante GUA.02 

03 
Compatibilidade do empreendimento com áreas 
protegidas 

Sem medidas mitigatórias, já que a ampliação 
ocorrerá em área rural sem influências na área 
de proteção ambiental. 

Irrelevante GUA.03 

04 
Interferências e danos ao patrimônio histórico, cultural, 
arqueológico e paleontológico na área destinada à 
ampliação do parque industrial 

- Plano de levantamento arqueológico e correta 
avaliação das potencialidades patrimoniais da 
área de ampliação industrial; 
- Caso identifique-se elementos de interesse 
arqueológico, será elaborado um projeto de 
resgate do patrimônio arqueológico 

IN, AL, Pi, 
Pe, IRR, Mp 

GUA.04 

05 
Alteração da paisagem local e do solo pela movimentação 
de terra durante as obras de implementação do parque 
industrial. 

- A alteração da paisagem já ocorreu em 
decorrência do processo de operação já em 
andamento e já licenciado, por isso, sendo que 
as obras de ampliação ocorrerão somente nos 
limites físicos do parque industrial, não 
necessitando de medidas mitigatória; 
- Programa de conservação do solo. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras; 
- Programa de monitoramento 

IN, AL, IRR, 
Pi, Pe,  

GUA.05 

06 
Mobilização e desmobilização da mão-de-obra na fase de 
ampliação do empreendimento 

- Será utilizada mão de obra própria e de 
empresas terceirizadas com funcionários 
especializadas nesse serviço. Devido a Isso 
considera-se um Impacto Irrelevante sem 

Irrelevante GUA.06 
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medidas mitigadoras. 
- Programa de reabsorção da mão-de-obra local 
dispensada em função da mecanização da 
colheita; 
- Programa de mobilização e desmobilização da 
mão-de-obra. 
- Programa de Comunicação e Participação 
Social. 

07 
Poluição gerada nas obras de ampliação, geração de 
resíduos sólidos e efluentes sanitários e outros efluentes 
líquidos.  

- Medidas preventivas à poluição dos canteiros 
de obras; 
- Práticas de gerenciamento de resíduos e 
efluentes domésticos; 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras. 
- Programa de conservação dos recursos 
hídricos; 
- Programa de monitoramento. 

IN, AL, Re, 
Pi, Te, Mp  

GUA.07 

08 
 

Sobrecarga no sistema viário decorrente do transporte de 
materiais maquinários e mão-de-obra e produção material 
particulado. 

- Programa de conservação e melhorias nas 
vias de acesso ao parque industrial; 
- Umidificação periódica das estradas não 
pavimentadas para evitar emissão de 
particulados; 
- Manutenção de veículos para evitar a emissão 
de poluentes; 
- Palestras e instruções para os motoristas; 
- Programa de controle de tráfego 

IN, AR, Re, 
Te, Pi, Mp 

GUA.08 

09 
 

Incômodo à população decorrente das obras de 
ampliação industrial 

- Pelo fato das obras estarem restritas ao 
parque industrial e distante da área urbana, não 
haverá incômodos para a população não 
necessitando de medidas mitigadoras; 
- Programa de Comunicação e Participação 
Social. 

Irrelevante GUA.09 

10 
 

Alteração da dinâmica do uso e ocupação do solo e a 
escassez de alimentos. 
A cana-de-açúcar traz vantagem em relação à pastagem 
no que diz respeito a conservação do solo, por usar 
práticas conservacionistas, trazendo benefícios sociais, 
ambientais e econômicos 

- Utilização de áreas de pastagem para a 
expansão da cana-de-açúcar. 
- Programa de conservação do solo. 
- Programa de monitoramento 

IB, AR, IRR, 
Gi, Po 

GUA.10 

11 Ocorrência de processos erosivos, de compactação do - Praticas de conservação do solo, como IN, AR, Re, GUA.11 
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solo e assoreamento de corpos d’água em função da 
expansão dos plantios de cana-de-açúcar 

construção de terraços, plantios em contorno, 
sistemas de drenagem, preparo dos solos, 
entre outras; 
- Distribuição racional dos carreadores, 
considerando a topografia do terreno; 
- Subsolagem visando o rompimento da 
camada de solo compactada e restabelecer a 
capacidade de infiltração de água no solo; 
- Instalação de obras de contenção de 
processos erosivos; 
- Programa de conservação do solo. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras; 
- Programa de monitoramento 

Pe, Pi, Mp 

12 
Contaminação dos solos e recursos hídricos pelo aumento 
da aplicação de agroquímicos. 

- Treinamento e reciclagem dos colaboradores; 
- Observação das condições do tempo que 
pode ocasionar o arrastamento dos produtos 
por meio de chuvas e ventos; 
- Calibragem e manutenção diária de 
equipamentos; 
Utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) durante o preparo, transporte, 
aplicação ou manutenção;  
- Programa de conservação do solo. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras; 
- Programa de conservação dos recursos 
hídricos; 
- Programa de monitoramento 

IN, AR, 
IRR, Gi, Pe, 

Mp 
GUA.12 

13 
Contaminação ambiental decorrente do armazenamento e 
destino inadequado das embalagens de agroquímicos 

- Utilização de defensivos com baixa classe de 
Toxicológica III e IV; 
- Aplicação acompanhada por técnico 
responsável e tratorista devidamente treinado; 
- Armazenamento adequado conforme norma 
vigente; 
- Não utilização de estoque de produtos além 
das quantidades necessárias para uso em curto 
prazo; 
- Não armazenar resto de produtos em 

IN, AR, 
IRR, Gi, Pe, 

Mp 
GUA.13 
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embalagens sem tampa, com vazamentos ou 
sem identificação; 
- Utilização de equipamentos de proteção 
individual e controle da saúde dos funcionários 
com exames periódicos. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras; 
- Programa de monitoramento 

14 Contaminação ambiental decorrente da fertirrigação 

- Seguir as diretrizes do Plano de aplicação de 
Vinhaça (PAV) exigido pela CETESB; 
- Aplicação de vinhaça em áreas com terraços, 
minimizando a possibilidade de carreamento 
dos efluentes para cursos d’água; 
 - Aplicação da vinhaça numa distância de 6 
metros de APPs; 
- Área de aplicação distante 1.000 m de 
qualquer núcleo populacional. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras; 
- Programa de monitoramento 

IN, AR, 
IRR, Pe, Gi, 

Mp 
GUA.14 

15 
Incômodo à população pelos odores decorrentes da 
fertirrigação 

- Afastamento de 1km dos núcleos 
populacionais e 15m dos domínios das ferrovias 
e rodovias federais ou estaduais; 
- Aplicação no menor espaço de tempo, toda a 
vinhaça produzida, reduzindo ao mínimo sua 
permanência no tanque de acumulação, 
evitando o início do processo de degradação 
biológica; 
- Taxa de aplicação adequada de maneira que 
o líquido seja rapidamente absorvido; 
- O esvaziamento e limpeza dos tanques de 
acumulação no final da safra, para se evitar 
possíveis contaminações bacterianas o 
acréscimo de cal virgem; 
- Programa de Comunicação e Participação 
Social; 
- O sistema de fertirrigação completa o 
armazenamento mínimo de vinhaça conjugada 
com sua aplicação diária; 

IN, AR, Re, 
Te, Mi, Mp 

GUA.15 
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- Programa de controle ambiental das obras. 

16 Atropelamento de animais silvestres 

- Plano de Sinalização; 
- Utilização de estradas e corredores mais 
distantes dos fragmentos florestais; 
- Programa de treinamento voltado para 
Educação Ambiental; 
- Acompanhar a ocorrência para o mapeamento 
das regiões de maior incidência; 
- Programa de conservação da fauna. 
- Programa de gestão ambiental 

IN, AR, Re, 
Te, Pi, Mp 

GUA.16 

17 
Perda de hábitat ocasionada pela implantação de novas 
áreas agrícolas 

- Evitar ao máximo o corte de árvores isoladas; 
- Respeitar os limites das áreas protegidas, 
sobretudo as APPs; 
- Recuperação das APPs, de acordo com a 
legislação pertinente, para o bom 
funcionamento dos Corredores Ecológicos; 
- Proteger os remanescentes florestais em 
qualquer estágio de conservação; 
- Programa de recuperação das APPs; 
- Programa de conservação da fauna. 
- Programa de gestão ambiental 

IN, AR, Re, 
Mi, Te, Mp 

GUA.17 

18 
Consequências prejudiciais das atividades agrícolas à 
fauna silvestre 

- Obedecer a capacidade de suporte do solo 
para a aplicação de produtos químicos nas 
áreas de lavoura; 
- Implantar e manter aceiros entre os canaviais 
e os ambientes naturais ao redor com função 
de zona de tampão contra lixiviação de 
produtos químicas; 
- Utilizar métodos mecânicos e/ou manuais no 
controle das plantas daninhas e o controle 
biológico contra pragas de cana-de-açúcar; 
- Aplicar de forma controlada a vinhaça próximo 
a remanescentes florestais e corpos d’água, 
além da construção de terraços e curvas de 
nível ao longo das áreas de plantio da cana; 
- Programa de conservação da fauna. 
- Programa de gestão ambiental 

IN, AR, Mi, 
Re, Te, Mp 

GUA.18 

19 Diminuição da permeabilidade da matriz do entorno 
- Manter áreas abertas, contíguas aos corpos 
d’água como lagos; 

IN, Mi, Re, 
Mi, Te, Mp 

GUA.19 
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- Implantar corredores ecológicos entre os 
remanescentes florestais e as matas ciliadas; 
- Proteger e recuperar as APPs como forma de 
transforma-las em Corredores Ecológicos; 
Evitar a supressão de árvores isoladas pela 
função como trampolim entre os ambientes 
naturais. 

20 Fauna silvestre X Queimada da palha 

- Redução acelerada das queimas em função 
do Protocolo Agroambiental; 
- Disponibilidade de um caminhão-pipa para 
amenizar possíveis propagação do fogo; 
- Implantar aceiros entre os canaviais e as 
áreas naturais do entorno; 
- Realizar queimas de forma unidirecional, 
criando rotas de fuga para a fauna; 
- Evitar o uso de fogo em áreas abertas com 
remanescente naturais ao seu redor; 
- Programa de conservação da fauna. 
- Programa de gestão ambiental 

IN, Gi, IRR, 
IL, Te, Mp 

GUA.20 

21 
Alterações das características dos ambientes aquáticos – 
riscos à integridade da fauna aquática, acarretando no 
assoreamento dos copos d’água.  

- Utilizar práticas conservacionistas no trato e 
manuseio do solo das áreas cultiváveis, visando 
evitar e reduzir erosões; 
- Implantar programas de recuperação das 
áreas degradadas, favorecendo a sucessão 
natural; 
- Programa de conservação da fauna. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de monitoramento. 

IN, IR, Re, 
Gi, Pe, Mp 

GUA.21 

22 
Alteração da qualidade do ar pela emissão de gases da 
caldeira 

- Programa de monitoramento das emissões 
atmosféricas visando aferições periódicas do 
sistema de controle de poluição e garantia da 
qualidade das emissões atmosféricas; 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras. 

IN, IR, Re, 
Gi, Te, Mp 

e Mo 
GUA.22 

23 Utilização do recurso hídrico no processo industrial - Sem necessidade de medidas mitigadoras Irrelevante GUA.23 

24 
Contaminação do solo por resíduos sólidos decorrente da 
operação industrial  

- O bagaço da cana é utilizado com matéria 
prima na produção de vapor; 
- O lixo é acomodado corretamente e 
direcionado ao aterro sanitário; 

IN, IL, Re, 
Gi, Te, Mp 

GUA.24 
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- Óleos lubrificantes serão coletadas em 
tambores, sendo uma parte reutilizada e outra 
parte armazenada e direcionada para empresas 
de recuperação de óleo; 
- O lixo laboratorial químico será direcionado 
para empresas especializadas em resíduos tipo 
I; 
- Pneus e borrachas serão devidamente 
armazenadas e depois devolvidos ao 
fabricante; 
- Programa de monitoramento; 
- O lodo gerado no tratamento do esgoto será 
encaminhado para o aterro sanitário. 
- Programa de conservação do solo; 
- Programa de controle ambiental das obras. 

25 
Alteração ambiental decorrente da geração de efluentes 
sanitários 

- Como a quantidade de efluentes produzidos 
com a ampliação será ainda menor que a 
capacidade máxima de tratamento do sistema 
existente, não será necessária medidas 
mitigadoras. 
- Programa de gestão ambiental; 
- Programa de controle ambiental das obras; 
- Programa de conservação dos recursos 
hídricos; 
- Programa de monitoramento 

IN, IL, Re, 
Mi, Te 

GUA.25 

26 
Operação da unidade industrial e demanda pela 
conservação da infraestrutura, devido à sobre carga na 
infraestrutura viária 

- Terraceamento, montando os dispositivos 
armazenados de água para controlar o 
escoamento das chuvas; 
- adequação das estradas rurais; 
- Reforço, substituição e construção de pontes; 
- Implantação de um sistema de sinalização; 
- Manutenção preventiva dos veículos e 
equipamentos obrigatórios; 
- Utilização de cargas sem excesso de peso; 
Adoção de cuidados especiais para transporte 
de maquinas e equipamentos; 
- Programa de controle de tráfego 

IN, IR, Re, 
Mi, Pe, Mp 

GUA.26 

27 Acidentes em função da estocagem de álcool  
- Armazenamento e expedição de álcool 
segundo as normas rígidas de segurança 

IN, IL, IRR, 
Te, Gi, Mp 

GUA.27 
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regulado pelas normas cabíveis; 
A usina apresenta uma brigada contra incêndio 
composta de caminhão de bombeiro e equipe 
de funcionários devidamente treinados  

28 Aumento de receitas municipais e estaduais 
-  Aquecimento da economia gerada pela 
ampliação do empreendimento 

IB, IR, IRR, 
Gi, Po 

GUA.28 

29 Sazonalidade da mão-de-obra 

- Redução da ociosidade do trabalhador no 
período entressafras em atividades extra de 
acordo com o interesse e disponibilidade de 
cada um; 
- Programa de Comunicação e Participação 
Social. 

IN, IR, Re, 
Mi,  

GUA.29 

30 
O desenvolvimento local e regional em função da 
ampliação do empreendimento  

- O empreendimento procurará selecionar e 
capacitar a PEA local para preenchimento dos 
postos de trabalho gerados com a ampliação do 
empreendimento; 
- Programa de Comunicação e Participação 
Social. 

IB, IR, IRR, 
Gi Po 

GUA.30 

31 
Migração e pressão sobre os equipamentos e serviços 
públicos 

- Política de contratação; 
- Programa de capacitação da PEA 
- Programa de comunicação e participação da 
população 

IN, IL, Re, 
Gi, Mp 

GUA.31 

32 
Desmobilização e reabsorção da mão-de-obra em função 
da mecanização da colheita 

- Programa de reabsorção da mão-de-obra 
local; 
- Programa de mobilização e desmobilização da 
mão-de-obra 
- Programa de reabsorção da mão-de-obra local 
dispensada em função da mecanização da 
colheita. 
- Programa de Comunicação e Participação 
Social. 

IB, IR, IRR, 
Gi, Po 

GUA.32 

 

 

 

Figura 24 – Planilha de associação entre o EIA da usina Guariroba e a Certificação Bonsucro 
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Figura 25 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Guariroba 

FASES IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

GUA.01 1 1

GUA.02 1 1

GUA.03

GUA.04 1

GUA.05

GUA.06

GUA.07 1

GUA.08 1

GUA.09 1 1

GUA.10

GUA.11 1

GUA.12 1

GUA.13

GUA.14

GUA.15

GUA.16

GUA.17 1 1

GUA.18 1 1

GUA.19 1

GUA.20 1 1

GUA.21 1 1 1

GUA.22 1 1 1

GUA.23 1 1

GUA.24 1

GUA.25 1

GUA.26 1

GUA.27 1

GUA.28 1

GUA.29

GUA.30

GUA.31 1

GUA.32

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 1 4 6 0 2 0 0 8 0 1 1 1 1 4

Planejamento

Ampliação 

Industrial

Ampliação e 

operação 

agrícola

Operação 

Industrial

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Apêndice G – Categorização e associação do EIA da Usina Interlagos Ltda 

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Interlagos Ltda. 

 

O grupo Santa Adélia S.A. é constituída por duas usinas, a Usina Santa 

Adélia S.A. e a Usina Interlagos Ltda. Está última está localizada em Pereira 

Barretos. 

O número médio de empregos diretos gerados pelo grupo é de 2.300, 

além de cerca de 700 empregos indiretos. 

A Usina Interlagos é uma unidade agroindustrial voltada a produção e ao 

processamento industrial da cana-de-açúcar, visando à obtenção de álcool, energia 

elétrica e levedura. Os principais produtos comercializados pelo grupo são açúcar 

cristal, álcool anidro, álcool hidratado, energia elétrica, bagaço de cana, levedura 

(ração animal), amendoim e soja. 

A empresa responsável pela EIA é a ARCADIS TETRAPLAN. 
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Quadro 29 – Categorização do EIA da usina Interlagos 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

1 
Compatibilidade do empreendimento com as 
legislações municipais 

Programa de comunicação e participação social Irrelevante INTE.01 

2 Apreensões em relação ao empreendimento  Programa de comunicação 

N, Pro, D, 
Cu e Me, 

Te, Re, Me, 
Medi 

INTE.02 

3 Desenvolvimento de processos erosivos 
Práticas de conservação do solo; 
Programa de conservação de solos 
 

N, Pro, D, 
Cu e Me, I, 

Pe, B,  
Pq 

INTE.03 

4 Geração de poluição nos canteiros de obras 

Adoção de práticas de gerenciamento de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos conforme 
as normas previstas na legislação 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de controle ambiental das obras 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 
Programa de conservação de solos 

N, Pro, Cu, 
L, Te, Re, 

FN, B  
Pq 

INTE.04 

5 Alteração da qualidade das águas e/ou do solo 

Práticas de gerenciamento de resíduos sólidos 
e efluentes líquidos conforme as normas 
previstas na legislação 
Programa de conservação de solos 

N, Pro, L, 
Cu, Re, Te, 

I, B, Pq 
INTE.05 

6 Perda de indivíduos da flora 
Programa de recuperação das APPs 
Programa educativo e de manutenção e 
averbação das áreas de reserva legal 

N, Ce, L, 
Cu, Irr, I, 
Pe, Med, 

Medi 

INTE.06 

7 Perda de indivíduos da fauna 
Programa de compensação ambiental a ser 
desenvolvido  

N, Pro, D, 
Cu e Lo, 
Re, I, Pe, 

B, Pq 

INTE.07 

8 Transtornos à população 
Planejamento viário; 
Manutenção dos veículos, Cumprimento das 
normas vigentes, Treinamento dos motoristas 

N, Ce, L, 
Cu, Re, I, 
Te, Med, 

INTE.08 
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Pq 

9 Expectativa de oportunidade de emprego 

Priorização da constração de empregados 
residentes na AID; 
Programa de comunicação; 
Programa de Controle e Prevenção contra 
acidentes  

N, Pro, D, 
Cu e Me, 

Irr, I, Pe, Al, 
med 

INTE.09 

10 
Interferência com elementos arqueológicos 
constituintes de sistemas socioculturais pretéritos 

Estudo de arqueologia preventiva; 
Plano de levantamento arqueológico; 
Resgate e inclusão social do patrimônio 
arqueológico 

N, Pro, D, 
Cu, Irr, I, 

Pe, Al, Pq 
INTE.10 

11 
Geração de negócios e renda para atividades 
comerciais e de serviços locais 

Contratação da mão de obra da região 

P, C, D, 
Me, Re, I, 

Pe, Al, 
Gran 

INTE.11 

12 Oferta de emprego na fase das obras 
Contratação de operários na própria região e a 
capacitação das pessoas 

P, C, D, 
Cu, Re, I, 
Te, Med, 

Medi 

INTE.12 

13 Incremento na receita tributária municipal pelas obras 

Vincular a execução dos serviços contratados 
ao recolhimento à prefeitura – empresas locais 
ou filiais locais 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

P, C, L, Cu, 
Re, I, T, 

Med, Medi 
INTE.13 

14 
Poluição dos recursos hídricos pela aplicação de 
fertilizantes e corretivos químicos 

Seleção de defensivos agrícolas menos 
agressivos; 
Acompanhamento de técnicos; 
Respeito as condições climáticas; 
Controle biológico 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas 

N, Pro, D, 
Cu e Me, 
Irr, I, P, 
Med, Pq 

INTE.14 

15 
Contaminação ocasionada pelo uso de agrotóxicos, 
armazenamento e destino inadequado das 
embalagens 

Seleção de agrotóxicos menos agressivos; 
Acompanhamento de técnicos; 
Respeito as condições climáticas 
Controle biológico; 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade das 

N, Pro, D, 
Cue Me, Irr, 
I, Pe, Med, 

Pq 

INTE.15 
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águas 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

16 
Contaminação do solo por resíduos sólidos 
decorrentes da operação industrial 

Gerenciamento dos resíduos conforme as 
normas técnicas vigentes 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de conservação de solos 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, Cu 
a Lo, L, I, 
Pe, Med, 

Pq 

INTE.16 

17 Poluição ambiental decorrente da fertirrigação 

Aplicação da vinhaça com base PAV – Plano de 
Aplicação de Vinhaça. Neste plano estão 
incluídos, entre outros, os procedimentos para 
garantir a segurança no bombeamento, 
condução armazenamento, aplicação dos 
efluentes e redução da liberação de gases 
pelos processo de degradação biológico da 
vinhaça 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas 
 

N, Pro, D, 
Cu e Lo, I, 
Irr Med, Pq 

INTE.17 

18 
Alteração da qualidade do ar decorrente da queima 
do bagaço 

Aferições periódicas do sistema de tratamento 
de gases para garantia da qualidade das 
emissões atmosféricas, previstas no Programa 
de monitoramento das emissões atmosféricas 
da usina 
Programa de eliminação do uso do fogo 
Programa de monitoramento de emissões 
atmosféricas 

N, C, Cu e 
Lo, L, I, Te, 
Re, B, Pq 

INTE.18 

19 Melhoria da conservação dos solos da AID 

Intensificar a adoção de medidas corretivas de 
processos erosivos já instalados 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 
Programa de conservação de solos  

Po, C, D, 
Cu a Me, I, 
Al, Grand 

INTE.19 

20 Risco de acidente pela operação do parque industrial Atendimento de todas as normativas de N, Pro, L, I, INTE.20 
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e bases de armazenamento gerenciamento das etapas produtivas; 
Atendimento as normas de segurança do 
trabalho e treinamento periódico dos 
funcionários quanto as práticas de segurança a 
serem adotadas 

Te, Re, 
Med, Pq 

21 
Incômodos a população decorrente de propagação 
de odores da fertirrigação 

Manutenção dos procedimentos de fertirrigação 
existentes 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, D, 
Cu, Te, I, 
Med, Pq 

INTE.21 

22 Pressão sobre o sistema viário local e regional 

Planejamento do sistema viário; 
Treinamento e capacitação dos motoristas 
Utilização de rodotrens 
Programa de controle ambiental do tráfego de 
veículos 

N, C, D, Cu 
e Me, I, B, 

Pq 
INTE.22 

23 Aumento da ocorrência de acidentes rodoviários 

Acondicionamento adequado da carga; 
Treinamento e capacitação dos motoristas 
Uso adequado dos acostamentos; 
Manutenção de equipamentos e veículos; 
Programa de controle ambiental do tráfego de 
veículos 

N, Pro, D, 
Cu e Lo, I, 
Pe, Med, 

Medi 

INTE.23 

24 
Possível desativação da atividade industrial e 
agrícola 

Programa de comunicação e participação social 
N, Pro, D, 
Me e Lo, 
Pe, B, Pq 

INTE.24 

25 
Incremento na oferta de emprego e renda na fase de 
operação 

Priorização da contratação de funcionários nos 
municípios da AID; 
Priorização da contratação de empregados 
segundo as normas da CLT 
Remanejamento de funcionários na 
entressafras 
Programa de comunicação e participação social 
 

Po, C, D, 
Med, Pe, I, 
Al, Grand 

INTE.25 

26 
Animação econômica e aumento da arrecadação dos 
municípios da AID 

Priorizar a aquisição de bens e a contratação 
de funcionários na própria região, ampliando o 
efeito multiplicador dos investimentos 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 

Po, C, D, 
Me, Pe, i, 
Al, Grand 

INTE.26 



201 
 

 

colaboradores 

27 
Migração e pressão sobre a infraestrutura de 
segurança pública 

Priorização de contratação de empregados 
residentes na AID; 
Informar a população sobre as restrições de 
contratação; 
Divulgação interna de abertura de vagas de 
trabalho 
Programa de comunicação e participação social 

N, Pro, D, 
Me, Pe, I, 
Med, Medi 

INTE.27 

28 
Aumento na contribuição para diversificação da 
Matriz Energética, a parti de fonte alternativa 
renovável 

Ampliação da cogeração de energia da usina 
P, C, D, Lo, 
Irr, I, Pe, Al, 

Medi 
INTE.28 
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 Quadro 30– Classificação dos impactos da usina Interlagos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza Positivo Po 

Negativo N 

Probabilidade Provável Pro 

Certo Ce 

Espacialidade Local L 

Disperso D 

Prazo Curto Cu 

Médio Me 

Longo Lo 

Forma de Interferência Fato Novo FN 

Intensificador I 

Duração Permanente Pe 

Temporário Te 

Reversível Re 

Magnitude Baixa B 

Média Med 

Alta Al 

Relevância Irrelevante Irr 

Pequena Pq 

Média Medi 

Grande Grand 
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Figura 26 – Planilha de associação entre o EIA da usina Interlagos e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

INTE.01 1 1

INTE.02 1 1 1

INTE.03 1 1

INTE.04 1 1

INTE.05 1 1

INTE.06 1 1

INTE.07 1 1

INTE.08 1 1 1

INTE.09 1 1

INTE.10 1

INTE.11 1 1

INTE.12 1 1

INTE.13 1 1

INTE.14 1

INTE.15 1 1

INTE.16 1 1

INTE.17 1 1

INTE.18 1 1 1

INTE.19 1

INTE.20 1 1

INTE.21 1 1

INTE.22 1 1

INTE.23 1

INTE.24 1 1

INTE.25 1 1

INTE.26 1 1 1

INTE.27 1 1 1

INTE.28 1 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 9 0 6 0 1 9 0 4 11 6 1 3

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 27 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Interlagos 
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Apêndice H – Categorização e associação do EIA da Usina Moema açúcar e álcool 

LTDA 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Moema açúcar e álcool LTDA 

O presente estudo tem como objetivo a ampliação da Usina Moema que 

pretende passar de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para 6 milhões de 

toneladas de cana moída. A principal característica desse projeto é o aumento ao 

longo de 5 anos de sua capacidade, sem interromper suas atividades. 

Em síntese, o estudo apresenta: 

 A ampliação da produção de álcool e açúcar; 

 A ampliação da geração de energia, tendo como fonte o bagaço da cana-de-

açúcar, e assim, comercializar a energia elétrica excedente, ou seja, a 

energia não utilizada no processo de produção da usina; 

 A expansão das áreas de plantio de cana de açúcar e as atividades na 

lavoura para o aumento da produção de cana por hectare colhido (rendimento 

agrícola) 

 Avaliação da condição ambiental da área em que estão localizadas a Usina e 

as áreas atuais e futuras de plantio de cana-de-açúcar; 

 A identificação de possíveis alterações no ambiente (impactos) pela 

ampliação e as propostas de medidas que possam reduzir e/ou evitar as 

alterações negativas, por meio da execução de programas ambientais. 

b) Identificação da Usina 

Razão Social: Usina Moema Açúcar Ltda 
Nome Fantasia: Usina Moema 
Endereço: Rod. Armando Sales de Oliveira, Km 519 - Fazenda Moema 
Orindiúva/SP – CEP: 15480-000  
Pessoa para Contato:  
Lazaro A. Lauriano de Souza – Superintendente Industrial 
Email: lazaro.lauriano@usmoema.com.br (17) 3816-9002 
Fernando Rezende de Andrade – Departamento Jurídico 
Email: Fernando.rezende@usmoema.co.br (17) 3816-9000 (ramal 9325) 

c) Identificação da Empresa Consultora 

PROJEC Projetos e Consultoria Ltda 
Rua  Governador Pedro de Toledo, 165

mailto:lazaro.lauriano@usmoema.com.br
mailto:Fernando.rezende@usmoema.co.br
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Quadro 31 – Categorização do EIA da usina Moema 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 
Expectativa da população em razão da 
ampliação do empreendimento 

Programa de Comunicação e Participação Social 
N, Re, Rev, 
P, Te, Mpr 

MO.01 

02 
Compatibilidade do empreendimento no 
âmbito da legislação municipal 

Proteção dos mananciais e corpos d’água 
Programa de Comunicação e Participação Social 

IRR MO.02 

03 
Compatibilidade do empreendimento com 
Unidade de Conservação 

Programa de Comunicação e Participação Social 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de conservação da fauna  
Programa de Monitoramento do Solo 

N, Lo, Rev, 
P, Te, Mpr 

MO.03 

04 
Mobilização de mão-de-obra para a 
ampliação industrial 

Programa de Comunicação e Participação Social 
 

B, Lo, Rev, 
M, Te, Mpo 

MO.04 

05 Poluição gerada nas obras de ampliação 
Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 

N, Lo, Rev, 
P, Te, Mpr 

MO.05 

06 

Pressão sobre o sistema viário e alteração 
da qualidade do ar decorrente do 
transporte de materiais, maquinaria e mão-
de-obra durante as obras de ampliação do 
parque industrial 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Educação Ambiental 

N, Re, Rev, 
M, Te, Mpr 

MO.06 

07 
 Incômodo à população decorrente das 
obras de ampliação industrial 

Programa de gestão ambiental 
 

N, Lo, Rev, 
P, Te, Mpr 

MO.07 

08 

Interferência e danos ao patrimônio 
histórico, cultural, arqueológico e 
paleontológico nas áreas de expansão do 
cultivo de cana 

Programa de gestão ambiental 
Programa de gestão ambiental 
 

N, Lo, Irr, 
M, Pe, Mpr, 

Mc 
MO.08 

09 
Segurança alimentar e alteração do Uso do 
Solo 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Monitoramento do Solo 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 

B, Re, Irr, 
G, Mpo 

MO.09 

10 

Ocorrência de processos erosivos, de 
compactação do solo e assoreamento de 
corpos d’água em função dos plantios de 
cana-de-açúcar 

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 
Programa de Conservação dos Recursos Hídricos 
Programa de monitoramento das águas superfícies 
Programa de Monitoramento do Solo 

N, Re, Rev, 
P, Pe, Mpr 

MO.10 
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11 
Contaminação dos solos e recursos 
hídricos por aplicação de agroquímicos 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Educação Ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 
Programa de Conservação dos Recursos Hídricos 
Programa de monitoramento das águas superfícies 

N, Re, Irr, 
G, Pe, Mpr 

MO.11 

12 
Contaminação ambiental decorrente do 
armazenamento e destino inadequado das 
embalagens de agroquímicos 

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 

N, Re, Irr, 
G, Pe, Mpr 

MO.12 

13 
Contaminação ambiental decorrente da 
fertirrigação  

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 
Programa de Conservação dos Recursos Hídricos 
Programa de monitoramento das águas superfícies 

N, Re, Irr, 
G, Pe, Mpr 

MO.13 

14 
Incômodo à população pelos odores 
decorrentes da fertirrigação  

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 

N, Re, Rev, 
M, Te, Mpr 

MO.14 

15 
Morte de animais silvestres por 
atropelamentos 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de conservação da fauna 

N, Re, Rev, 
M, Te, Mpr 

MO.15 

16 Queima da palha e a fauna 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de Revegetação 
Programa de conservação da fauna  
Programa de monitoramento das emissões atmosféricas  

N, Lo, Irr, 
G, Te, Mpr 

MO.16 

17 
Implantação de novas áreas agrícolas: 
perda de habitat e diminuição da 
permeabilidade da matriz 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de conservação da fauna 

N, Re, Rev, 
M, Te, Mpr 

MO.17 

18 
Efeitos prejudiciais das atividades agrícolas 
à fauna 

Programa de gestão ambiental 
Programa de Educação Ambiental 
Programa de conservação da fauna 

N, Re, Rev, 
G, Pe, Mpr 

MO.18 

19 
Alteração da qualidade do ar pela emissão 
de gases das caldeiras 

Programa de gestão ambiental 
Programa de monitoramento das emissões atmosféricas 

N, Re, Rev, 
G, Te, Mpr, 

Mm 
MO.19 

20 Utilização da água no processo industrial  

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 
Programa de Conservação dos Recursos Hídricos 

B, Re, Irr, 
P, Pe, Mpr 

MO.20 
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21 
Contaminação do solo por resíduos sólidos 
decorrentes da operação industrial 

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 
Programa de Monitoramento do Solo 

N, Lo, Rev, 
M, Te, Mpr 

MO.21 

22 Geração de efluentes líquidos sanitários  

Programa de gestão ambiental 
Plano técnico de Conservação do Solo e a Contenção de Água 
Pluviais 
Programa de Conservação dos Recursos Hídricos 
Programa de monitoramento das águas superfícies 

N, Lo, Rev, 
M, Te 

MO.22 

23 
Operação da unidade industrial e demanda 
pela conservação da infra-estrutura 
rodoviária 

Programa de gestão ambiental 
Programa de tráfegos de veículos 

N, Re, Rev, 
M/P, Pe, 

Mpr 
MO.23 

24 
Acidente em função da estocagem de 
álcool 

Programa de gestão ambiental 
N, Lo, Irr, 

M, Te, Mpr 
MO.24 

25 Aumento de receita municipais e estaduais 
Programa de Comunicação e Participação Social 
Programa de gestão ambiental 

B, Re, Irr, 
G, Te, Mpo 

MO.25 

26 
O desenvolvimento local e regional em 
função da ampliação do empreendimento 

Programa de Comunicação e Participação Social 
Programa de gestão ambiental 

B, Re, Irr, 
G, Pe, Mpo 

MO.26 

27 
Migração e pressão sobre os equipamentos 
e serviços públicos 

Programa de Comunicação e Participação Social 
Programa de gestão ambiental 
 

N, Lo, Rev, 
G, Mpr 

MO.27 
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Quadro 32 – Classificação dos impactos da usina Moema 
Natureza Negativa N 

Positiva/ Benéfico B 

Abrangência espacial  Local Lo 

Regional Re 

Reversibilidade Reversível Rev 

Irreversível Irr 

Temporalidade Temporário Te 

Permanente Pe 

Intensidade Grande Gm 

Média Mm 

Pequena Pm 

Intensidade Alta A 

Média M 

Baixa B 

Medidas Compensatória Mc 

Monitoramento Mm 

Preventiva Mpr 

Mitigadora Mmi 

Potencializadora Mpo 
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Figura 28 – Planilha de associação entre o EIA da usina Moema e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

MO.01

MO.02 1

MO.03 1 1 1 1

MO.04 1

MO.05 1

MO.06 1

MO.07 1

MO.08 1

MO.09 1

MO.10 1

MO.11 1 1

MO.12 1 1 1

MO.13 1 1 1

MO.14 1 1 1 1

MO.15 1 1

MO.16 1 1 1

MO.17 1 1

MO.18 1 1

MO.19 1 1

MO.20 1 1

MO.21 1

MO.22 1

MO.23 1

MO.24 1 1

MO.25 1 1

MO.26 1 1

MO.27 1

Total 2 1 0 0 1 0 0 0 1 4 10 0 10 0 0 6 0 1 3 2 2 4

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 29 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Moema
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Apêndice I – Categorização e associação do EIA da Açucareira Quatá S.A.  

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Açucareira Quatá S.A. 

O grupo Zillo Lorenzetti é constituído por três usinas, Usina Barra Grande 

de Lençóis S.A.; Açucareira Zillo Lorenzetti S.A. e Açucareira Quatá S.A., objeto da 

ampliação da produção de álcool, energia elétrica e área plantada. 

O empreendedor promoverá a Ampliação de Produção e Áreas de Plantio 

da Açucareira Quatá S.A., especificamente a produção de álcool e energia elétrica e 

a correspondente área plantada de cana-de-açúcar necessária para atender o 

aumento produtivo previsto. 

A propriedade da Açucareira abrange uma área total de aproximadamente 

184 ha, sendo que as instalações da indústria ocupam cerca de 12 ha.  

A área de cana-de-açúcar plantada atinge hoje 25 mil ha, o que 

corresponde a 0,72% de área total plantada com cana no Estado de São Paulo. 

A ampliação do plantio deverá equivaler a cerca de 23 mil ha e deverá ser 

realizada em um período de 05 anos. Desse modo, aproximadamente 17 mil ha 

serão destinados para o plantio de novos canaviais e 6,5 mil ha para a renovação de 

canaviais antigos. A ampliação ocorrerá nos municípios de Quatá, Rancharia, João 

Ramalho, Tupã e Herculândia, concentrada num raio economicamente viável de 35 

km da Usina Quatá. 

Após a expansão e renovação das áreas de plantio haverá uma 

disponibilidade adicional de 1,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, passando 

das atuais 1,8 milhões para 3 milhões de toneladas anuais. 

Em relação a cogeração de energia, esta deverá aumentar de 7,32 MW 

para 49,78 MW em 2011, lembrando que essa ampliação ocorrerá em duas etapas. 

A Usina Quatá está localizada no município de Quatá, no Oeste Paulista. 

A empresa responsável pela EIA é a ARCADIS TETRAPLAN. 
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 Quadro 33 – Categorização do EIA da Açucareira Quatá 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

1 
Compatibilidade do empreendimento com as 
legislações municipais 

Programa de comunicação e participação social Irrelevante QUA.01 

2 Compatibilidade com áreas protegidas 

Programa de comunicação e participação social 
Programa de conservação e recuperação de 
áreas de preservação permanente e de reserva 
legal 

Irrelevante QUA.02 

3 
Expectativa da população quanto à ampliação do 
empreendimento  

Plano de expansão; 
Publicação de artigos, manuais e boletins 
informativos 

N, Pro, D, 
Cu e Me, 

Te, Re, Me, 
Medi 

QUA.03 

4 

Intensificação da ocorrência de processos erosivos, 
de compactação do solo e assoreamento de corpos 
d’água em função da ampliação dos plantios de 
cana-de-açúcar pela Usina Quatá 

Práticas de conservação do solo; 
Práticas para restabelecimento da capacidade 
de infiltração de água no solo; 
Alocação racional dos corredores; 
Obras de contenção de processos erosivos já 
instalados 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, D, 
Cu e Me, I, 

Pe,  
Pq 

QUA.04 

5 Geração de poluição nos canteiros de obras 

Adoção de práticas de gerenciamento de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos conforme 
as normas previstas na legislação 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de controle ambiental das obras 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, Cu, 
L, Te, Pe,  

Irr 
QUA.05 

6 
Migração e pressão sobre os equipamentos 
municipais e regionais 

Priorização da construção de empregados 
residentes na AID; 
Programas de Comunicação; 
Programa de Controle, Medicina e Saúde 

N, Pro, D, 
Me, Pe, I,  

Al 
QUA.06 
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ocupacional; 
Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes; 
Equipamentos de Proteção Individual 
Programa de comunicação e participação social 

7 
Supressão de vegetação e Interferência em áreas de 
preservação permanente - APPs 

Recuperação das APPs; 
Programa educativo; 
Manutenção das áreas de reserva legal 
Programa de conservação e recuperação de 
áreas de preservação permanente e de reserva 
legal 

N, Pro, Cu, 
L, I, Pe, B, 

Irr 
QUA.07 

8 
Perda de habitat pela expansão do plantio de cana-
de-açúcar 

Fiscalização e conscientização dos funcionários 
e da população regional por meio de ações de 
cunho educativo, visando a contenção da 
prática de caça ilegal e da captação de animais 
silvestres 
Programa de conservação e recuperação de 
áreas de preservação permanente e de reserva 
legal 

N, C, Cu, 
D, I, Pe, B,  

Pq 
QUA.08 

9 
Impactos em função do transporte de materiais, 
maquinários e mão-de-obra 

Planejamento do sistema diário; 
Treinamento dos motoristas; 
Umidificação periódica das estradas; 
Manutenção dos veículos 
Programa de comunicação e participação social 

N, C, Cu, 
Te, Re, 
Med, Pq 

QUA.09 

10 
Incômodo à população decorrente de obra industrial 
e de unidade associada 

Sem medida Irrelevante QUA.10 

11 
Interferência em sítios arqueológicos em função do 
cultivo de cana-de-açúcar 

Estudo de arqueologia preventiva; 
Plano de levantamento arqueológico; 
Resgate e inclusão social do patrimônio 
arqueológico 

N, Pro, Cu, 
L, I, Pe, Al, 

Medi 
QUA.11 

12 
Geração de negócios e renda para atividades 
comerciais e serviços locais 

Priorizar aquisição de bens e serviços e a 
constatação de funcionários na própria região 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

P, C, D, 
Me, Pe, Re, 
Al, Grand 

QUA.12 

13 
Alteração do uso do solo decorrente da expansão da 
cultura canavieira 

Sem medida Irrelevante QUA.13 

14 Incremento da oferta de empregos temporários 
Aumentar a utilização da colheita mecanizada 
da cana-de-açúcar; 

N, C, D, 
Me, Te, I, 

QUA.14 
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Remanejar funcionários na entressafra para 
outras atividades 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

Med, Medi 

15 Incremento da oferta de empregos na fase de obras 

Contratação de operários na própria região, o 
que permite maior internalização do efeito 
renda no município/região 
Capacitação profissional  
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

P, C, D, 
Cu, I, Te, 
Med, Medi 

QUA.15 

16 Incremento na receita tributária municipal pelas obras 

Vincular a execução dos serviços contratados 
ao recolhimento à prefeitura – empresas locais 
ou filiais locais 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

P, Ce, Cu, 
Te, I, Med, 

Pq. 
QUA.16 

17 
Comprometimento de recursos hídricos para 
atendimento das demandas na planta industrial 

Sem medida Irrelevante QUA.17 

18 
Poluição dos recursos hídricos pela aplicação de 
fertilizantes e corretivos químicos  

Seleção de defensivos agrícolas menos 
agressivos; 
Acompanhamento de técnicos; 
Respeito as condições climáticas; 
Controle biológico 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas 

N, Pro, D, 
Cu e Me, I, 
Pe, Med,  

Pq 

 QUA.18 

19 
Contaminação ocasionada pelo uso de agrotóxicos, 
armazenamento e destino inadequado das 
embalagens 

Seleção de agrotóxicos menos agressivos; 
Acompanhamento de técnicos; 
Respeito as condições climáticas 
Controle biológico; 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas 
Programa de monitoramento da qualidade do 

N, Pro, D, 
Cu e Me, I, 

Pe, Re, 
Med, Pq 

QUA.19 
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solo 

20 
Incremento na oferta de emprego e renda na fase de 
operação 

Priorização da contratação de funcionários nos 
municípios da AID; 
Priorização da contratação de empregados 
segundo as normas da CLT 
Remanejamento de funcionários na 
entressafras 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

Po, C, D, 
Med, Pe, I, 
Al, Grand 

QUA.20 

21 
Alteração na qualidade da água dos corpos hídricos 
situados a jusante devido ao aporte de cargas 
poluidoras de origem domestica 

Sem medida Irrelevante QUA.21 

22 
Contaminação do solo por resíduos sólidos 
decorrentes da operação industrial 

Gerenciamento dos resíduos conforme as 
normas técnicas vigentes 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, Cu 
a Lo, L, I, 
Pe, Med, 

Pq 

QUA.22 

23 Melhoria da conservação dos solos da AID 

Intensificar a adoção de medidas corretivas de 
processos erosivos já instalados 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

Po, C, D, 
Cu a Me, I, 
Al, Grand 

QUA.23 

24 
Animação econômica e aumento da arrecadação dos 
municípios da AID 

Priorizar a aquisição de bens e a contratação 
de funcionários na própria região, ampliando o 
efeito multiplicador dos investimentos 
Programa de comunicação e participação social 
Programa de contratação de trabalhadores, 
Apoio e Habitação e Valorização de 
colaboradores 

Po, C, D, 
Me, Pe, i, 
Al, Grand 

QUA.24 

25 
Risco de acidente pela operação do parque industrial 
e bases de armazenamento 

Atendimento de todas as normativas de 
gerenciamento das etapas produtivas; 
Atendimento as normas de segurança do 
trabalho e treinamento periódico dos 
funcionários quanto as práticas de segurança a 
serem adotadas 

N, Pro, L, I, 
Te, Re, 
Med, Pq 

QUA.25 
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26 Poluição ambiental decorrente da fertirrigação 

Aplicação da vinhaça com base PAV – Plano de 
Aplicação de Vinhaça. Neste plano estão 
incluídos, entre outros, os procedimentos para 
garantir a segurança no bombeamento, 
condução armazenamento, aplicação dos 
efluentes e redução da liberação de gases 
pelos processo de degradação biológico da 
vinhaça 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade das 
águas 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, D, 
L, Lo, I, 
Med, Pq 

QUA.26 

27 
Incômodos a população decorrente de propagação 
de odores da fertirrigação 

Manutenção dos procedimentos de fertirrigação 
existentes 
Programa de controle ambiental no plantio e 
nos tratos culturais 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo 

N, Pro, D, 
Cu, Te, I, 
Med, Pq 

QUA.27 

28 
Alteração da qualidade do ar decorrente da queima 
do bagaço 

Aferições periódicas do sistema de tratamento 
de gases para garantia da qualidade das 
emissões atmosféricas, previstas no Programa 
de monitoramento das emissões atmosféricas 
da usina 
Programa de eliminação do uso do fogo 
Programa de monitoramento de emissões 
atmosféricas 

N, C, Cu e 
Lo, L, I, Te, 

B, Pq 
QUA.28 

29 Sazonalidade da mão-de-obra 

Aumento da utilização da colheita mecanizada 
da cana-de-açúcar; 
Remanejamento de funcionários na entressafra 
para outras atividades 
Programa de comunicação e participação social 

N, C, D, 
Me, Te, I, 
Med, Medi 

QUA.29 

30 
Migração e pressão sobre os equipamentos urbanos 
municipais 

Priorização da contratação de empregados 
residentes na AID; 
Informa a população sobre as restrições de 
contratação; 
Divulgação interna de abertura de vagas de 
trabalho; 

N, Pro, D, 
Me e lo, 

Pe, Irr, I, Al, 
Medi 

QUA.30 
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Programa de Controle, Medicina e Saúde 
Ocupacional; 
Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes; 
Uso obrigatório de Equipamentos de Proteção 
Individual. 
Programa de comunicação e participação social 

31 
Migração e pressão sobre a infraestrutura de 
segurança pública 

Priorização de contratação de empregados 
residentes na AID; 
Informar a população sobre as restrições de 
contratação; 
Divulgação interna de abertura de vagas de 
trabalho 
Programa de comunicação e participação social 

N, Pro, D, 
Me, Pe, I, 
Med, Medi 

QUA.31 

32 
Melhoria da qualidade ambiental para a fauna 
associada 

Programa de recuperação das APPs; 
Programa educativo que promova a divulgação 
da biodiversidade 
Programa de conservação e recuperação de 
áreas de preservação permanente e de reserva 
legal 

Po, C, L, I, 
Me e Lo, 
Pe, Al, 
Grand 

QUA.32 

33 
Perda das matas preservadas pela propagação de 
incêndios decorrentes de focos não controlados 

Intensificar as medidas de combate e 
prevenção de incêndios; 
Isolamento de áreas de vegetação 
remanescente; 
Intensificar a colheita mecanizada 
Programa de eliminação do uso do fogo 
Programa de conservação e recuperação de 
áreas de preservação permanente e de reserva 
legal 

N, Pro, L, 
Cu e Me, I, 
Pe, Al, Pq 

QUA.33 

34 
Prejuízo a qualidade do ar e perturbação à população 
decorrente da queima do canavial na colheita 

Intensificação da colheita mecanizada, por meio 
da adequação do plantio e do processo 
industrial 
Programa de eliminação do uso do fogo 
Programa de monitoramento de emissões 
atmosféricas 

N, Pro, D, 
Cu e Me, 

Te, I, Med, 
Pq 

QUA.34 

35 Pressão sobre o sistema viário local e regional 

Planejamento do sistema viário; 
Treinamento e capacitação dos motoristas 
Utilização de rodotrens 
Programa de controle ambiental do tráfego de 
veículos 

N, C, D, Cu 
e Me, I, B, 

Pq 
QUA.35 
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36 Aumento da ocorrência de acidentes rodoviários 

Acondicionamento adequado da carga; 
Treinamento e capacitação dos motoristas 
Uso adequado dos acostamentos; 
Manutenção de equipamentos e veículos; 
Programa de controle ambiental do tráfego de 
veículos 

N, Pro, D, 
Cu e Lo, I, 
Pe, Med, 

Medi 

QUA.36 

37 
Possível desativação da atividade industrial e 
agrícola 

Programa de comunicação e participação social 
N, Pro, D, 
Me e Lo, 
Pe, B, Pq 

QUA.37 
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 Quadro 34 – Classificação dos impactos da usina Quatá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza Positivo Po 

Negativo N 

Probabilidade Provável Pro 

Certo Ce 

Espacialidade Local L 

Disperso D 

Prazo Curto Cu 

Médio Me 

Longo Lo 

Forma de 
Interferência 

Fato Novo FN 

Intensificador I 

Duração Permanente Pe 

Temporário Te 

Reversível Re 

Magnitude Baixa B 

Média Med 

Alta Al 

Relevância Irrelevante Irr 

Pequena Pq 

Média Medi 

Grande Grand 
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Figura 30 – Planilha de associação entre o EIA da usina Quatá e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

QUA.01 1 1 1 1

QUA.02 1 1 1 1

QUA.03 1 1 1

QUA.04 1

QUA.05 1 1

QUA.06 1

QUA.07 1 1

QUA.08 1 1

QUA.09 1

QUA.10 1 1

QUA.11 1

QUA.12 1 1 1 1

QUA.13 1

QUA.14 1 1 1 1

QUA.15 1 1 1 1

QUA.16 1 1 1 1

QUA.17 1 1

QUA.18 1 1

QUA.19 1 1

QUA.20 1 1 1 1

QUA.21 1 1

QUA.22 1 1

QUA.23 1

QUA.24 1 1 1 1

QUA.25 1 1

QUA.26

QUA.27 1 1

QUA.28 1 1 1

QUA.29 1 1 1

QUA.30 1 1 1

QUA.31 1 1

QUA.32 1

QUA.33 1 1

QUA.34 1 1 1 1

QUA.35 1

QUA.36 1

QUA.37 1 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 2 5 19 0 9 0 0 8 0 14 12 7 2 4

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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 Figura 31 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Quatá 
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Apêndice J – Categorização e associação do EIA da Usina Açucareira São Manoel 

S/A.  

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina Açucareira São Manoel S/A 

O presente EIA objetivou o licenciamento para a ampliação das atividades 

agroindustriais para fabricação de açúcar cristal, álcool etílico, levedura seca e 

expansão das áreas agrícolas para plantio de cana-de-açúcar. A Usina Açucareira 

S. Manoel S/A está localizada no município de São Manoel, estado de São Paulo, na 

fazenda Boa Vista s/n, junto as Rodovias SP 251 e SP 255, como uma área de 

parque industrial de 59.354 m².  

É uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, tendo como principal 

objetivo a produção de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e levedura seca inativa. 

Fundada em 1949 pelo Dr INÁCIO Tavares Leite, a Usina teve seu controle 

acionário definido em 1954, quando foi adquirida pela família Dinucci.  

A Usina é integrante do sistema Copersucar, uma cooperativa que tem a 

função de comercializar os produtos (açúcar e etanol) das cooperadas, tanto para o 

mercado interno como externo. 

A Usina está licenciada para moer 2.565.000 toneladas de cana-de-

açúcar/safra, e tem como produção: 125.500 m³/safra de álcool etílico; 3.000.000 

sacas de 50kg/safra de açúcar, 2.000 toneladas por safra de levedura seca 33.489 

MWh/safra de energia elétrica para o consumo próprio.  

A ampliação pretendida deverá ser realizada no período de 3 anos, com 

um processamento de 3.600.000 toneladas de cana-de-açúcar/safra, devendo 

produzir por safra cerca de 167.000 m³ de álcool etílico, 4.900.000 sacas de 50 kg 

de açúcar cristal, 2.725 ton/safra de levedura seca e mantendo-se autossuficiente 

em energia elétrica consumida no montante de 54.000 MWh/safra.  

Este EIA teve como objetivo subsidiar a equipe técnica responsável pelo 

licenciamento ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, fornecendo informações necessárias que permitem ao órgão competente a 

emissão da Licença prévia que autoriza a ampliação produtiva projetada pelo 

empreendedor.  
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O EIA em questão foi realizado pela TN Ambiental Engenharia Química 

S/S Ltda, Fundada em 2001. Ela tem sede em Piracicaba (SP) e viabiliza os 

licenciamentos das ampliações e implantações de novos empreendimentos do setor 

sucroenergético. 

As principais etapas deste estudo são: 

1) Caracterização do empreendimento; 

2) Estudo dos aspectos legais e institucionais, das políticas públicas, dos 

planos e programas vigentes para o setor sucroenergético; 

3) Definição das áreas de influência; 

4) Elaboração do diagnóstico ambiental (físico, biótico e antrópico) da 

área de estudo; 

5) Elaboração do prognóstico ambiental; 

6) Identificação e avaliação dos impactos; 

7) Programa de controle ambiental; 

8) Proposta de medidas e de monitoramento associados; 

9) Conclusão. 

 

b) Classificação dos Impactos  

 

Possibilidade de ocorrência: Ct – Certo ou certeza de ocorrência; Po – Ocorrência 
possível, apesar de incerta; 

Adversidade e significância: AS – Impacto adverso; An – Impactos adverso não 
significativo; BS – Impacto benéfico significativo; Bn – Impacto benéfico não 
significativo; 

Abrangência: ADA – Área diretamente afetada; AID – Área de influência direta local; 
AII – Área de influência indireta; 

Temporalidade: T – Impacto ou efeito temporário; P – Impacto permanente; 

Reversibilidade: Re – Impacto reversível; Ir – Impactos irreversíveis; 

Controle: M – possibilidade de mitigação ou de prevenção; C – Possibilidade de 
medida compensatória; I – Possibilidade de incremento ou ampliação de efeito 
benéfico; N – Sem possibilidade de mitigação ou nada a fazer para impacto 
benéfico.
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 Quadro 35 – Categorização do EIA usina São Manuel 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 Compatibilidade com áreas protegidas 

Sem medidas por não causar nenhum impacto 
negativo em APP’S; 
Programa de recuperação das APP’s; 
Programa de gestão ambiental. 

So SM.01 

02 
Expectativas da população quanto à ampliação do 
empreendimento, são de natureza negativa e positiva  

Investimentos na mão-de-obra e estrutura e 
metidas de prevenção ambiental; 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra. 
Plano de comunicação e participação social. 

Ct, AS, AID, 
T, Ir, M 

SM.02 

03 
Erosão/assoreamento 
 

Programa de gestão ambiental;  
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

Ct, AN, AID, 
P, Ir, M 

SM.03 

04 
Geração de resíduos da construção civil e montagem 
eletromecânica 

Programa ambiental de controle das obras; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

Ct, AN, 
ADA, T, IR, 

M 
SM.04 

05 Supressão de vegetação e interferências em APP’s 
Programa de recuperação das APP’s; 
Programa de gestão ambiental. 

Ct, AS, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.05 

06 Aumento do nível de ruídos locais  
Programa de conservação auditiva; 
Avaliação periódica de ruídos; 
Programa ambiental de controle das obras. 

Ct, AN, 
ADA, T, I, 

Mr 
SM.06 

07 
Aumento da arrecadação municipal 
 

Plano de comunicação e participação social. 
Ct, BS, AID, 

P, Ir, N 
SM.07 

08 
Aquisição me matérias, serviços e equipamentos 
municipais  

Convênios com a prefeitura par garantir a 
ampliação de serviços e estruturais municipais; 
Plano de comunicação e participação social. 

Ct, AS, AID, 
P, Ir, N 

SM.08 

09 Geração de emprego e renda 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra. 
Plano de comunicação e participação social. 

Ct, As. AID, 
P, Ir, N 

SM.09 

10 Ampliação dos processos erosivos   
Práticas conservacionistas; 
Rotação de culturas; 

Ct, AS, 
ADA, P, Re, 

SM.10 
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Reflorestamento de espécies nativas em APP’s; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

M 

11 Substituição de outras culturas e pastagens 

Plano de comunicação; 
Programa de recuperação das APP’s; 
Programa de gestão ambiental. 
Plano de comunicação e participação social. 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

Ct, AS, 
ADA, P, Ir, 

M 
SM.11 

12 
Pressão sobre áreas de preservação, inclusive 
permanente 

Protocolo Agroambiental; 
Programa de Reflorestamento; 
Programa de recuperação das APP’s; 
Programa de conservação da fauna; 
Programa de gestão ambiental. 

Ct, AS, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.12 

13 Pressão sobre refúgios ou habitat natural da fauna 

Programa de monitoramento da Fauna 
Silvestre; 
Capacitação dos empregados para amenizar as 
influencias sobre a fauna; 
Programa de recuperação das APP’s. 
Programa de conservação da fauna; 
Programa de gestão ambiental. 

Ct, AN, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.13 

14 

Substituição da agropecuária com a implantação da 
cultura da cana-de-açúcar, em áreas hoje ocupadas 
por pastos e outras culturas afetarão a produção e os 
preços destes produtos. 

Programa de recuperação das APP’s. 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra. 
Plano de comunicação e participação social. 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

Po, Bn, 
ADA, P, Re, 

N 
SM.14 

15 
Aumento de empregos pela ampliação do quadro de 
fornecedores e funcionários 

Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra. 
Plano de comunicação e participação social. 

Po, Bn, 
AID, P, Re, 

N 
SM.15 

16 
Aquisição me matérias, serviços e equipamentos 
municipais 

Convênios com a prefeitura par garantir a 
ampliação de serviços e estruturais municipais; 
Plano de comunicação e participação social. 

Ct, An, AID, 
P, Ir, N 

SM.16 

17 Interferência em sítios arqueológicos  
Programa de prospecção arqueológica; 
Programa de salvamento arqueológico; 
Programa de gestão ambiental. 

Po, AS, 
ADA, P, Ir, 

M  
SM.17 
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Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

18 Poluição de água superficiais por carreamento  

Seleção de produtos fitossanitários; 
Cuidados adotados no manuseio e disposição 
de embalagens; 
Controles biológicos; 
Planejamento da fertilização; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 

Po, AS, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.18 

19 Poluição de água subterrâneas por percolação 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Cuidados adotados no manuseio e disposição 
de embalagens; 
Controles biológicos; 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 
Planejamento da fertilização; 
Programa de gestão ambiental. 

Po, AN, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.19 

20 Alteração da qualidade química do solo 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Cuidados adotados no manuseio e disposição 
de embalagens; 
Controles biológicos; 
Planejamento da fertilização; 
Programa de recuperação das APP’s; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de monitoramento da qualidade do 
solo. 

Ct, AN, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.20 

21 
Risco de envenenamento de trabalhadores na 
aplicação de  
agrotóxicos  

Exames periódicos em funcionários; 
Treinamento para manipulação dos produtos; 
Uso dos equipamentos de proteção; 
Armazenamento e identificação adequado dos 
produtos e embalagens; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 
atmosférico. 

Ct, AS, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.21 

22 Poluição das águas superficiais por carreamento 

As áreas para a aplicação não devem estar 
contidas em áreas de APP ou de reserva legal; 
Não devem estar contidas em áreas de 
proteção de poços; 

Po, AS, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.22 
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A taxa de aplicação inferior a capacidade de 
infiltração do solo; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 

23 Poluição de água subterrâneas por percolação 

As áreas para a aplicação não devem estar 
contidas em áreas de APP ou de reserva legal; 
Não devem estar contidas em áreas de 
proteção de poços; 
A taxa de aplicação inferior a capacidade de 
infiltração do solo; 
Programa de gestão ambiental. 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 

Po, AN, 
ADA, P, Re, 

M 
SM.23 

24 Diminuição ou frustração de empregos na lavoura 

Qualificação da mão-de-obra; 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra. 
Plano de comunicação e participação social. 

Ct, AS, AID, 
T, Ir, N 

SM.24 

25 
Pressões sobre o sistema viário vicinal e nas 
rodovias estaduais, com sobrecarga e deterioração 
de pavimentos 

Programa de acompanhamento e manutenção 
das estradas; 
Campanhas educativas; 
Programa de gestão ambiental; 

Po, AN, 
AID, T, Re, 

N 
SM.25 

26 
Aumento dos riscos de acidente rodoviários, 
principalmente com rodotrens 

Programa de acompanhamento e manutenção 
das estradas; 
Campanhas educativas; 
Programa de tráfego de veículos. 

Ct, AS, AID, 
T, Re, M 

SM.26 

27 Aumento dos ruídos  
Programa ambiental de controle das obras; 
Programa de gestão ambiental; 
Programa de tráfego de veículos. 

Ct, AS, AID, 
T, Re, N 

SM.27 

28 Aumento da poluição do ar 

Programa de gestão ambiental; 
Programa de tráfego de veículos. 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 
atmosférico. 

Ct, AS, AID, 
T, Re, M 

SM.28 

29 
Atropelamento de animais silvestres exóticos ou 
ferais 

Programa de recuperação das APP’s; 
Programa de conservação da fauna; 
Programa de tráfego de veículos. 

Po, AN, 
ADA, T, Ir, 

N 
SM.29 

30 
 
Comprometimento de recursos hídricos para 
atendimento das demandas na fábrica 

Programa de gestão ambiental. 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 

Ct, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
SM.30 
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31 
Poluição das águas superficiais pelo carreamento de 
resíduos e efluentes  

Programa de gestão ambiental. 
Programa de conservação dos recursos 
hídricos. 

Po, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
SM.31 

32 Poluição do ar por emissão de gases e partículas  

Programa de gestão ambiental; 
Programa de tráfego de veículos. 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 
atmosférico. 

Po, AN, 
ADA, T, Re, 

M 
SM.32 

33 
Diminuição da poluição atmosférica pelo uso de 
álcool combustível  

Programa de gestão ambiental. 
Programa de monitoramento da qualidade do ar 
atmosférico. 

Ct, AS, AII, 
P, Ir, N 

SM.33 

34 Pressões sobre o sistema viário  

Condições de segurança; 
Cursos de educação no transito; 
Sinalização; 
Programa de tráfego de veículos. 

Po, AN, 
AID, T, Re, 

N 
SM.34 

35 Geração de emprego e renda 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra; 
Plano de comunicação e participação social. 

Ct, AS, AID, 
P, Ir, N 

SM.35 

36 
Geração de receitas municipais por meio dos tributos 
gerados diretamente ou repassados  

Plano de comunicação e participação social. 
Ct, AS, AID, 

P, Ir, N 
SM.36 

37 
Eliminação dos postos de trabalho industriais e 
rurais, e supressão de uma alternativa de renda 
agrícola para os proprietários rurais  

Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra. 
Plano de comunicação e participação social. 

Po, AS, AII, 
P, Re, N 

SM.37 

 

 

 

 

  

Figura 32 – Planilha de associação entre o EIA da usina São Manoel e a Certificação Bonsucro 
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Figura 33 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina São Manoel 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

SM.01 1 1 1 1

SM.02 1 1

SM.03 1

SM.04 1 1

SM.05 1 1 1

SM.06 1

SM.07 1

SM.08 1

SM.09 1

SM.10 1

SM.11 1 1

SM.12 1 1 1

SM.13 1 1 1

SM.14 1 1 1

SM.15 1

SM.16 1

SM.17 1

SM.18 1 1

SM.19 1 1

SM.20 1 1

SM.21 1

SM.22 1 1

SM.23 1 1

SM.24 1

SM.25 1

SM.26

SM.27 1

SM.28 1 1 1

SM.29 1

SM.30 1 1

SM.31 1 1

SM.32 1 1 1

SM.33 1 1 1 1

SM.34 1

SM.35 1

SM.36 1

SM.37 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 3 3 11 0 10 0 1 11 0 5 2 8 3 4

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Apêndice K – Categorização e associação do EIA Açúcar Guarani S/A – Unidade 

Industrial Severínia. 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Açúcar Guarani S/A – Unidade 

Industrial Severínia 

A açúcar Guarani S/A, Unidade Industrial Severínia está localizada no 

município de Severínia-SP, desde 1948, instalada junto à Rodovia Armando S. 

Oliveira, Km 130. Faz parte do grupo Tereos. É hoje, uma das empresas mais 

eficientes e competitivas do mercado sucroalcoleiro do país.  

Com 32 modernas unidades e grandes capacidades de produção, o 

Grupo Tereos cultiva 930.000 hectares de terra, transformando-os em açúcares, 

glucose, álcool e etanol. 

Essa unidade emprega 1.095 funcionários (efetivos e safristas) e pretende 

ampliar os seu quadro de funcionários para 1.207, distribuídos entre áreas agrícolas 

e industriais. 

A Usina está licenciada para moer 2.000.000 toneladas de cana-de-

açúcar/safra, e tem como produção: 65.000 m³/safra de álcool etílico; 5.434.000 

sacas de 50kg/safra de açúcar e 5,8 MWh/safra de energia elétrica para consumo 

próprio. 

A ampliação prendida deverá ser realizada no período de 2 anos, safra 

2011/12, com o processamento de 3.000.000 toneladas de cana-de-açúcar/safra, 

devendo produzir por safra 130.000 m³/safra de álcool etílico, 5.434.000 sacas de 

50kg de açúcar cristal 48.182 MWh/safra de energia elétrica. 

O objeto do licenciamento é o aumento da capacidade de moagem dos 

atuais 2.000.000 toneladas de cana-de-açúcar por safra para uma capacidade 

máxima de 3.000.000 toneladas de cana-de-açúcar/safra. 

b) Identificação da Usina 

Razão Social: Açúcar Guarani S/A – Unidade Industrial Severínia 
Endereço: Fazenda Guarani, s/n, Zona Rural – Rod Armando S. Oliveira, Km 130, 
Caixa postal 02. CEP: 14735-000 – Severínia - SP   
Pessoa para Contato:  
Edson Luis de Carvalho, Coordenador de Projetos Ambientais 
Email: ecarvalho@aguarani.com.br (17) 3817-3000 
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c) Empresa Responsável pelo EIA 

Razão Social: TN Ambiental Engenharia Química S/S Ltda 
Endereço: Rua Treze de Maio, 797, Sala 9, CEP: 13400-300 – Piracicaba/SP  
Pessoa para Contato:  
Eng. Tuko Nakahodo   Fone: 019-3433-9276  E-mail: tnakahodo@uol.com.br 
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 Quadro 36 – Categorização do EIA da unidade Severínia 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 Compatibilidade com áreas protegidas 
Programa de monitoramento ambiental 
Plano de comunicação e participação social 

 SEV.01 

02 
Expectativa da população quanto a ampliação 
do empreendimento 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 
Investimento em capacitação de mão-de-obra 

 SEV.02 

03 
Poluição gerada pelo canteiro de obras e 
frentes de trabalho 

Recolhido em caçambas e enviados para áreas 
de recuperação; 
Programa de gestão ambiental de obra 
Plano de conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
SEV.03 

04 
Sobre equipamentos e serviços urbanos 
(hospitais, escolas, e outros) 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
SEV.04 

05 
Supressão de vegetação e interferência em 
APP’S 

Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.05 

06 Movimentação da terra 
Plano de conservação do solo 
Programa de gestão ambiental de obra 

Ct, AS, 
ADA, P, Ir, 

M 
SEV.06 

07 Aumento do nível de ruído local 

Programa de controle médico de saúde 
ocupacional; 
Programa de conservação auditiva; 
Programa de preservação de riscos ambientais 

Ct, An, 
ADA, T, Ir, 

M 
SEV.07 

08 
Na arrecadação tributária dos municípios da 
AID 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
ADA, P, Ir 

N 
SEV.08 

09 
Da ampliação e operação do empreendimento 
sobre a infraestrutura de saúde, habitação e 
educação dos municípios da AID 

Política inclusiva de assistência social, saúde, 
habitação e educação 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
SEV.09 

10 
Sobre a infraestrutura de segurança pública 
dos municípios da AID, frente à chegada de 
trabalhadores de outras regiões. 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
SEV.10 
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11 

Da implantação da cultura da cana-de-açúcar 
em áreas hoje ocupadas por pastos e outras 
culturas. Discutir se a substituição proposta 
afetará a produção e consequentemente a 
oferta e o preço desses produtos na região 

Programa de monitoramento ambiental 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 
 

Po, Bn, 
ADA, P, 
Re, N 

SEV.11 

12 Ampliação de processo erosivos 

Práticas conservacionistas como terraços, 
plantio de nível, rotação de cultura, preparo do 
solo e reflorestamento 
Plano de conservação do solo 
Programa de gestão ambiental de obra 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.12 

13 Pressão sobre áreas de preservação 

Protocolo Agroambiental 
Programa de recuperação de áreas de 
preservação permanente 
Sinalização de áreas de reflorestamento 
Programa de reflorestamento 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.13 

14 Afugentamento da fauna silvestre 
Programa de monitoramento da fauna silvestre 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.14 

15 

Aproveitamento das áreas e não recuperação 
de pequenos bosques que haviam sido 
degradadas pelas monoculturas anteriores, 
principalmente pelas pastagens 

Elaborar projetos de reflorestamento e 
recuperação de páreas de preservação 
permanente 
Plano integrado de recuperação de APP’s 
Plano de conservação da fauna 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.15 

16 
Aumento de empregos pela ampliação do 
quadro de fornecedores e funcionários 

Qualificação da mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Po, Bn, 
AID, P, Re, 

N 
SEV.16 

17 

Impactos sobre equipamentos urbanos 
(hospitais, escolas e outros) que deverão 
atender os trabalhadores das obras e do setor 
agrícola 

Plano de comunicação e participação social 
Programa de mobilização e desmobilização de 
mão de obra 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
SEV.17 

18 Interferência em sítios arqueológicos 
Programa de prospecção arqueológica; 
Programa de salvamento arqueológico 
Programa de educação Patrimonial 

 SEV.18 

19 
Poluição das águas superficiais por 
carreamento 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.19 
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Controle biológico  
Plano de conservação dos recursos hídricos 

20 
Poluição das águas subterrâneas por 
percolação 

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.20 

21 Alteração da qualidade química do solo  

Seleção de produtos fitossanitários; 
Seleção para uso de defensivos agrícolas; 
Manuseio e disposição das embalagens; 
Controle biológico 
Plano de conservação do solo 

Ct, An, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.21 

22 
Risco de envenenamento dos trabalhadores na 
aplicação de agrotóxicos 

Treinamento e capacitação dos funcionários 
Uso de equipamentos de proteção 
Armazenamento seguro das embalagens e 
produtos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.22 

23 
Poluição das águas superficiais pelo 
carreamento de resíduos e efluentes 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, AS, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.23 

24 
Poluição das águas subterrâneas por 
percolação 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 

Po, An, 
ADA, P, 
Re, M 

SEV.24 

25 
Diminuição ou frustração de empregos na 
lavouras 

Requalificação da mão de obra  
Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, T, Ir, N 

SEV.25 

26 
Pressão sobre o sistema viário vicinal e nas 
rodovias estaduais, com sobrecarga e 
deterioração de pavimentos 

Programa de acompanhamento e manutenção 
das estradas e vias que utiliza; 
Evitar ao máximo o transporte de cargas 
pesadas; 

Po, An, 
AID, T, Re, 

N 
SEV.26 
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Programa de cursos de segurança no transito 
Programa de tráfego 

27 Aumento de ruídos Programa de monitoramento ambiental 
Ct, AS, 

AID, T, Re, 
M 

SEV.27 

28 Aumento da poluição do ar 
Programa de monitoramento ambiental 
Programa de qualidade do ar 

Ct, AS, 
AID, T, Re, 

N 
SEV.28 

29 
Aumento dos riscos rodoviários, principalmente 
com rodotrens 

Acondicionamento adequado da carga; 
Condições de segurança dos veículos; 
Uso adequado de acostamentos; 
Transporte e locomoção segura das máquinas 
e implementos agrícolas. 

Ct, AS, 
AID, T, Re, 

M 
SEV.29 

30 
Atropelamento de animais silvestres, exóticos 
ou ferais 

Programa de trafego 
 

Po, An, 
ADA, T, Ir, 

N 
SEV.30 

31 
Comprometimento de recursos hídricos para 
atendimento das demandas na fábrica 

Plano de conservação dos recursos hídricos 
Programa de monitoramento ambiental 

Ct, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
SEV.31 

32 
Poluição das águas superficiais pelo 
carreamento de produtos e efluentes 

Não aplicação em APPs; 
Não ser aplicado em áreas de proteção de 
poços 
Não aplicar em áreas de domínio de ferrovias; 
Taxa de aplicação de resíduos líquidos sempre 
inferior à capacidade de infiltração do solo 
Plano de conservação dos recursos hídricos 
Programa de monitoramento ambiental 

Po, AS, 
ADA, T, Ir, 

M 
SEV.32 

33 
Poluição do ar por emissões de gases e 
partículas 

Programa de monitoramento ambiental 
Po, An, 
ADA, T, 
Re, M 

SEV.33 

34 
Diminuição da poluição pelo uso de álcool 
combustível 

Programa de monitoramento ambiental 
Ct, AS, AII, 

P, Ir, N 
SEV.34 

35 Pressão sobre o sistema viário Programa de tráfego 
Po, An, 

AID, T, Re, 
N 

SEV.35 

36 Geração de emprego e renda  
Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
SEV.36 
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37 
Geração de receitas municipais por meio dos 
tributos gerados diretamente ou repassados 

Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Ct, AS, 
AID, P, Ir, 

N 
SEV.37 

38 
Eliminação de postos de trabalho industriais e 
rurais, e supressão de uma alternativa de 
renda agrícola para os proprietários rurais 

Programa de mobilização e desmobilização da 
mão de obra 
Plano de comunicação e participação social 

Po, AS, AII, 
P, Re, N 

SEV.38 
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Quadro 37 – Classificação dos impactos da usina Severínia

Ocorrência Certo Ct 

Possível Po 

Adversidade e  
Significância 

Adverso significativo AS 

Adverso não significativo An 

Benéfico significativo BS 

Benéfico não-significativo Bn 

Abrangência Área diretamente afetada ADA 

Área de influência direta local AID 

Área de influência indireta AII 

Temporalidade Temporário T 

Permanente P 

Reversibilidade Reversível Re 

Irreversível Ir 

Controle Mitigável M 

Medida compensatória C 

Incremento I 

Nada a fazer N 

Magnitude Grande G 

Média M 

Pequena P 



241 
 

 

Figura 34 – Planilha de associação entre o EIA da usina Severínia e a Certificação Bonsucro 
 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

SEV.01 1 1 1 1

SEV.02 1 1

SEV.03 1 1 1

SEV.04 1

SEV.05 1

SEV.06 1

SEV.07 1

SEV.08 1

SEV.09 1 1

SEV.10 1 1

SEV.11 1 1

SEV.12 1 1 1

SEV.13 1 1

SEV.14 1

SEV.15 1 1

SEV.16 1 1 1

SEV.17 1

SEV.18 1

SEV.19 1 1

SEV.20 1

SEV.21 1 1

SEV.22 1 1

SEV.23 1

SEV.24

SEV.25 1 1 1 1

SEV.26 1 1

SEV.27 1 1 1 1

SEV.28 1

SEV.29 1

SEV.30 1

SEV.31 1 1

SEV.32 1 1 1

SEV.33 1 1 1

SEV.34 1 1 1

SEV.35 1 1 1

SEV.36 1

SEV.37 1 1 1 1

SEV.38 1 1 1 1

Total 1 1 0 0 1 0 0 0 4 9 16 1 4 0 4 4 0 5 8 8 5 6

PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 
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Figura 35 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da usina Severínia 
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Apêndice L – Categorização e associação do EIA da Cosan S/A Açúcar, Unidade 

Univalem 

 

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Cosan S/A Açúcar, Unidade Univalem 

Fundado em 1936 com a construção da Usina Costa Pinto em Piracicaba 

(SP), o Grupo COSAN S/A expandiu-se a partir da década de 1980, principalmente a 

partir da aquisição de outras empresas do setor. Atualmente o Grupo COSAN detém 

24 usinas, 4 refinarias e 2 terminais portuários, com uma participação de cerca de 

10% do mercado brasileiro, sendo um dos maiores produtores, comercializadores e 

exportadores de açúcar e etanol, bem como o maior gerador mundial de energia 

elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. A Unidade Univalem foi criada em 

1976 e foi incorporada pelo Grupo COSAN em 2001, e atualmente é a única unidade 

do Grupo a produzir açúcar orgânico. 

A Unidade Univalem está instalada no município de Valparaíso-SP, região 

de Araçatuba, tradicional na produção da cana-de-açúcar. Sua localização 

privilegiada favoreceu o desenvolvimento da agroindústria ao possibilitar a ligação 

de regiões produtoras de matérias primas a grandes mercados consumidores e 

terminais de exportação. A ampliação da COSAN S/A Açúcar e Álcool – Unidade 

Univalem, ora denominada Unidade Univalem, objeto deste estudo ambiental, 

caracteriza-se, em linhas gerais, pela instalação de novos equipamentos e 

ampliação das áreas de plantio. 

Hoje, a moagem da Unidade Univalem é de 2.636.375 toneladas de cana 

por safra (TC/Safra) e o planejado é ampliar sua capacidade de moagem para 

3.500.000 TC/Safra até 2012/2013. Durante os anos de ampliação a moagem 

deverá aumentar conforme demonstrado a seguir, mantendo a produção de álcool, 

açúcar e energia elétrica. 

A Univalem é uma unidade industrial destinada à produção de álcool, 

açúcar e energia elétrica, com capacidade atual de moagem de 2.636.375 toneladas 

de cana-de-açúcar por safra, e que pretende ampliar sua capacidade de moagem 

para 3.500.000 t/safra até 2014/2015. A operação da Unidade é composta por 

diversas atividades agrícolas e industriais. As atividades agrícolas acontecem 
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durante todo o ciclo de produção da cana-de-açúcar, e compreendem desde as 

práticas de preparo do solo e produção de mudas até as operações de corte, 

carregamento e transporte da cana colhida. As atividades industriais consistem na 

produção do açúcar e do etanol; a vinhaça e a torta de filtro, que são os resíduos da 

produção de açúcar e álcool, são utilizadas na cultura da cana-de-açúcar.
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Quadro 38 – Categorização do EIA da Unidade Univalem 

Impacto Descrição dos Impactos Medidas Mitigadoras Avaliação 
Categorias 

dos 
Impactos 

01 
Atendimento do 
empreendimento aos aspectos 
legais 

Aquisição de todas as licenças e autorizações cabíveis para pleno funcionamento 
da usina 

P, Ce, Dis, 
Long, 

Rev, Fn, 
Pe, Gm, A 

UN.01 

02 
Expectativa da população 
quanto à ampliação do 
empreendimento 

Implementação continuada de ações informativas; Programa de Mobilização e 
Desmobilização da Mão-de-Obra;  
Comunicação e Participação Social;  
Realização de monitoramento continuado, acompanhando o comportamento dos 
grupos de interesse;  
Realização de entrevistas qualitativas com entes institucionais selecionados que 
tenham potencial de multiplicar informações adequadas em tempo hábil;  
Publicações de manuais e boletins informativos voltados para o público interno e 
o externo;  
Divulgação das informações através dos meios de comunicação locais. 

N, Ce, 
Dis, 

Cu/Me, 
Rev, Fn, 

Te, Mm, M  

UN.02 

03 
Impactos gerados pelas 
atividades advindas dos 
canteiros de obras 

Adoção de Práticas de Gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
conforme ações já adotadas pela Unidade e as normas previstas na legislação;  
Armazenar adequadamente  
Realizar lavagem de equipamentos e máquinas ou troca de óleo de veículos 
utilizados no canteiro de obras apenas em áreas específicas e com piso 
adequado;  
Implantação das atividades previstas no Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da unidade.  
Instalação de estação de tratamento de efluentes sanitários, com capacidade de 
atendimento para até 1.263 funcionários. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa Ambiental de Controle das Obras 
Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivos  
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

N, Ce, Lo, 
Cu/Me, 
Rev, Fn, 

Te, Mm, B 

UN.03 

04 

Interferências em 
remanescentes de vegetação 
nativa, em áreas de 
Preservação Permanente e na 
fauna associada 

Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente.  
Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos;  
Divulgação da importância da biodiversidade local e sua conservação, por meio 
de cartilhas ou guias distribuídos em escolas, para os funcionários e para a 
população em geral planejadas no Programa de Comunicação e Participação 
Social. 

N, Pro, 
Dis, Cu, 

Rev, Inte, 
Pe, Mm, B 

UN.04 
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Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 
Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva 
Legal)  
Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

05 
Incremento na oferta de 
empregos na fase de obras 

Programas de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra e de Comunicação 
e Participação Social  
Contratação de trabalhadores prioritariamente na AID, possibilitando a maior 
internalização do efeito renda nos municípios da AID;  
Capacitação das pessoas, permitindo sua adequação para as funções requeridas, 
resultando em efeitos benéficos tanto para a obra, à medida que se eleva a 
produtividade, como para os operários, que aumentam suas chances no mercado 
de trabalho frente a oportunidades futuras. 
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

P, Ce, Dis, 
Cu, Rev, 
Inte, Te, 
Mm, M 

UN.05 

06 

Geração de negócios e renda 
para atividades comerciais e de 
serviços locais de apoio às 
obras 

Priorização da aquisição de bens e serviços nos municípios da AID;  
Priorização da contratação de funcionários residentes na AID, ampliando o efeito 
multiplicador dos investimentos. 
Programa de Comunicação e Participação Social  
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra  
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

P, Ce, Dis, 
Me, Rev, 
Inte, Te, 
Mm, M 

UN.06 

07 
Incremento na receita tributária 
municipal pelas obras 

Contratação prioritária de prestadores de serviços nos municípios da AID e da AII.  
Compra das mercadorias necessárias para a execução dos serviços contratados, 
nos municípios da AID e da AII. 
Programa de Comunicação e Participação Social  
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra  
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

P, Ce, Dis, 
Cu, Rev, 
Inte, Te, 
Mm, M 

UN.07 

08 
Pressão sobre infraestrutura 
urbana e equipamentos sociais 

Contratar prioritariamente trabalhadores residentes nos municípios da AID e, 
quando não for possível, da AII;  
Divulgar informações sobre a Unidade Univalem, esclarecendo a população da 
região sobre as possibilidades reais de emprego (Programa de Comunicação e 
Participação Social);  
Divulgar internamente as vagas de trabalho oferecidas;  
Implementar ações que resultem na prevenção de doenças e acidentes, no 
âmbito do Programa de Comunicação e Participação Social e do Programa de 
Valorização dos Colaboradores;  

N, Pro, 
Dis, Cu, 

Rev, Inte, 
Te, Mm, B 

UN.08 
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Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal. 
Programa de Gestão Ambiental 

09 
Riscos decorrentes do 
transporte de materiais, 
maquinários e mão-de-obra 

Planejamento racional do sistema viário;  
Sinalização de trânsito  
Sinalização adequada da Unidade Univalem, com identificação de áreas e 
setores de risco, rotas de fuga e saídas de emergência da planta industrial; 
Treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito;  
Umidificação periódica das estradas não pavimentadas e do solo onde ocorrer 
circulação de máquinas e veículos em decorrência das obras;  
O transporte de equipamentos, peças e materiais para as obras deverá ser 
realizado seguindo as instruções das normativas vigentes quanto à segurança no 
transporte. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Controle Ambiental do Tráfego de Veículos e conservação de 
estradas 

N, Ce, Lo, 
Cu, Rev, 
Fn, Te, 
Mm, B 

UN.09 

10 
Alterações no Uso e Ocupação 
do Solo 

A expansão das áreas de plantio de cana-de-açúcar da Unidade Univalem é 
sobre áreas já antropizadas, prioritariamente ocupadas com a própria cultura de 
cana-de-açúcar. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivos 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo 

N, Pro, 
Dis, Me, 
Irr, Inte, 

Pe, Pm, B 

UN.10 

11 
Interferências sobre o 
patrimônio arqueológico 

Levantamento Prospectivo: a fim de aprofundar a busca de dados, por meio de 
fontes secundárias e dados primários obtidos na fase de licença prévia; definir os 
compartimentos topomorfológicos de acordo com o potencial arqueológico e 
intensificar o reconhecimento da paisagem e dos terrenos nos compartimentos 
com potencial arqueológico.  
Programa de Levantamento Arqueológico Prospectivo 
Inclusão social – Educação Patrimonial para a inclusão social de trabalhadores 
dos canaviais: visa estimular a devolução de conhecimentos e a inclusão social 
do patrimônio arqueológico, integrando a arqueoinformação no circuito da 
comunidade regional, convergindo para os trabalhadores dos canaviais. 

N, Pro, 
Dis, 

Cu/Long, 
Irr, Inte, 

Pe, Gm, A 

UN.11 

12 

Intensificação de processos 
erosivos, de compactação do 
solo e assoreamento de corpos 
d’água em função da ampliação 
dos plantios de cana-de-açúcar 

Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivo 
Utilização sistemática e ampliação da adoção de manejos conservacionistas do 
solo, como plantio em curvas de nível, presença de canais e terraços paralelos às 
linhas plantadas, rotação de culturas, plantio direto e uso de forragens em áreas 
em pousio (medidas preventivas).  
Adoção de infraestruturas para contenção e drenagem da água pluvial (medidas 
preventivas).  

N, Pro, 
Dis, Lo, 

Rev, Inte, 
Pe, Gm, M 

UN.12 
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Manutenção periódica das vias com tráfego de veículos da usina e em áreas de 
maior fragilidade em relação aos processos erosivos.  
Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo 
Monitoramento dos processos erosivos nas áreas de plantio de cana-de-açúcar e 
nas vias de tráfego de veículos. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Conservação de Recursos Hídricos  
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

13 

Risco de contaminação do solo 
e dos recursos hídricos 
decorrente da utilização de 
fertilizantes, agroquímicos e 
vinhaça 

Priorizar o controle biológico e de ervas daninhas por métodos mecânicos; Aplicar 
fertilizantes e vinhaça mediante análise prévia do solo;  
Aplicar agroquímicos de acordo com as regras de segurança; 
Acondicionar os materiais utilizados para aplicação em locais específicos e, 
posteriormente, encaminhá-los a locais licenciados. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivo 
Programa de Conservação de Recursos Hídricos  
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 
Programa de Monitoramento da Qualidade do Solo 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Rev, Inte, 
Pe, Gm, M 

UN.13 

14 
Impactos sobre a 
disponibilidade de recursos 
hídricos 

Programa de Conservação de Recursos Hídricos: o Tratamento de água de 
lavagem de piso da mesa alimentadora de cana através de caixas de decantação 
de areia e reuso no processo. 
Recuperação e aproveitamento da água proveniente da lavagem de gases de 
caldeiras para reuso no processo, através de sistema VLC.  
Recirculação das águas de resfriamento da destilaria e dos trocadores de calor 
dos turbo-geradores, mancais e moendas, em circuito aberto, através do 
barramento existente no córrego do Sapé. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Conservação de Recursos Hídricos  
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

N, Pro, Lo, 
Cu, Rev, 
Inte, Pe, 
Gm, M 

UN.14 

15 
Alteração na qualidade das 
águas superficiais decorrente da 
geração de efluentes líquidos 

Garantir a qualidade e eficiência do tratamento de esgotos sanitários; 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; Manutenção 
do Sistema VLC atualmente utilizado na Unidade Univalem para o tratamento de 
água com fuligem.  
Manutenção das atuais caixas de decantação de areia para o tratamento de água 
de lavagem de piso da mesa alimentadora de cana;  
Instalação de Separador de Água e Óleo para o setor das moendas. 
Instalação de Torres de Resfriamento de água para o resfriamento de trocadores 
de calor de mosto, dornas e condensadores.  
Instalação de Torres de Resfriamento de água para operarem em paralelo com os 

N, Pro, 
Dis, long, 
Rev, Inte, 
Pe, Mm, B 

UN.15 
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aspersores da fábrica. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Conservação de Recursos Hídricos  
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

16 

Riscos de contaminação do solo 
e alteração na qualidade das 
águas subterrâneas decorrente 
da produção de resíduos sólidos 

Expandir as ações já adotadas na Unidade para gerenciamento dos novos 
resíduos; 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  
Estabelecer com empresas específicas, o Certificado de Aprovação de 
Destinação de Resíduos Industriais - CADRI, instrumento que aprova o 
encaminhamento de resíduos industriais a locais de reprocessamento, 
armazenamento, tratamento ou disposição.  
Programa de Conservação do Solo e Monitoramento de Processos Erosivo 
Exigir de terceiros o licenciamento para transportes de cargas perigosas, além de 
estabelecer Plano de Emergências/Contingências.  
Treinamento e capacitação dos funcionários da usina, por meio da realização de 
palestras de educação ambiental e promoção de treinamentos para cada setor da 
empresa de modo a fornecer conhecimentos quanto ao manejo dos resíduos 
sólidos e discipliná-los quanto ao adequado uso do sistema de coleta seletiva da 
empresa. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Conservação de Recursos Hídricos  
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

N, Pro, Lo, 
Long, 

Rev, Inte, 
Pe, Gm, M 

UN.16 

17 
Alteração da qualidade do ar e 
elevação nos níveis de ruído e 
vibrações 

Planejamento racional do sistema viário (Preventiva);  
Umidificação periódica das estradas não pavimentadas e do solo onde ocorrer 
circulação de máquinas e veículos em decorrência das obras (Preventiva e 
corretiva);  
No caso de haver equipamentos que superam os limites determinados pelas 
normas específicas para emissão de ruídos e vibrações, implantar ações de 
contenção de ruído, como por exemplo, o enclausuramento de fontes geradoras 
ou instalação de silenciadores resistivos em escapes de motores a combustão 
(Corretiva).  
Utilização de EPIs para todos os trabalhadores e transeuntes da unidade 
industrial (Preventiva). 
Programa de Gestão Ambiental 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Rev, Inte, 
Pe, Pm, B 

UN.17 

18 
Riscos decorrentes do 
processamento, manuseio e 
estocagem de etanol 

Atendimento de todas as normativas de gerenciamento das etapas produtivas da 
Usina, previstas por Lei.  
Atendimento às normas de segurança do trabalho e treinamento periódico dos 
funcionários quanto às práticas de segurança a serem adotadas. 
Elaborar o Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR e seguir as ações relatadas 

N, Pro, Lo, 
Long, Irr, 
Inte, Pe, 
Gm, M 

UN.18 
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no Plano de Ação de Emergência da unidade industrial, conforme os termos da 
norma CETESB P4261 – Manual de Orientação para elaboração de estudos de 
análise de riscos. 
Programa de Gestão Ambiental 

19 
Impactos sobre comunidades 
faunísticas 

Treinamento, orientação e conscientização dos trabalhadores rurais com relação 
à fauna;  
Treinamento, orientação e conscientização da população com vistas a conter a 
caça ilegal e a captura de animais silvestres;  
Criação e distribuição de material informativo, para divulgar o comportamento da 
fauna e estimular a educação para a preservação; Coibição da caça nas áreas de 
plantio e reservas florestais de abrangência da usina;  
Implantação do Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 
Implantação do Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna; 
Manutenção dos remanescentes de vegetação nativa;  
Restrição do acesso de máquinas e pessoas nas áreas de fragmentos florestais;  
Treinamento, orientação e conscientização dos operadores de máquinas e dos 
trabalhadores rurais para que transitem em baixa velocidade nas estradas, 
evitando o afugentamento e o atropelamento da fauna; Monitoramento do 
atropelamento de indivíduos da fauna, para implementar medidas de controle em 
locais de maior ocorrência de atropelamentos a fim de reduzi-las; 
Implantação do afugentamento direcionado, que consiste em conduzir, com a 
menor interação direta possível, os animais presentes na área a ser colhida para 
as áreas vegetadas adjacentes. 
Programa de Gestão Ambiental 
Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 
Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva 
Legal)  
Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

N, Pro, 
dis, Long, 
Irr, Inte, 

Pe, Gm, M 

UN.19 

20 
Perda de florestas nativas pela 
propagação de Incêndios 

Manutenção e fortalecimento, caso necessário, das equipes de brigada de 
incêndio da Unidade  
Conscientização e capacitação de colaboradores da Unidade Univalem quanto à 
importância de cuidados constantes para prevenção de incêndios nas áreas 
agrícolas;  
Implantação de aceiros em volta das Áreas de Preservação Permanente e dos 
fragmentos de mata, para evitar possíveis incêndios que possam ser ocasionados 
acidentalmente.  
Manutenção dos aceiros existentes nas divisas com áreas florestais e de 
preservação permanente e com propriedades vizinhas de terceiros, atendendo 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Irr, Inte, 
Pe, Mm, 

M 

UN.20 



251 
 

 

aos requisitos do Decreto Estadual Nº 47.700/03. 
Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 
Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva 
Legal)  
Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

21 
Impactos sobre Áreas 
Protegidas e Unidades de 
Conservação 

Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos;  
Recuperação das APPs e Reserva Legal contribuindo com a recuperação e/ou 
criação de corredores de biodiversidade local;  
Coibição das atividades de caça nas áreas de plantio e reservas florestais de 
abrangência da usina;  
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna proposto. 
Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 
Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva 
Legal)  
Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Irr, Inte, 
Per, Pm, 

B 

UN.21 

22 Ampliação de habitats florestais 

Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos;  
Programa de Recuperação de APPs e Manejo da Vegetação Remanescente (das 
propriedades que abastecem a Unidade Univalem);  
Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de Reserva Florestal 
Obrigatória (das áreas que abastecem a Unidade Univalem); Manutenção dos 
remanescentes de vegetação nativa;  
Restrição do acesso de máquinas e pessoas nas áreas de fragmentos florestais;  
Criação e distribuição de material informativo sobre o comportamento da fauna e 
educação para a preservação. 
Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente; 
Programa de Apoio à Regularização Ambiental das áreas de RFO (Reserva 
Legal)  
Programa de Estabelecimento de Corredores Ecológicos; 
Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

P, Ce, Dis, 
Me/Long, 
Irr, Inte, 

Pe, Gm, A 

UN.22 

23 
Incremento na oferta de 
emprego e renda 

Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra, Programa de 
Capacitação da Mão-de-Obra e pelo Programa de Valorização dos 
Colaboradores:  
Remanejamento dos funcionários deslocados pela ampliação da mecanização;  
Manutenção dos contratos por CLT;  
Remanejamento de funcionários na entressafra para outras atividades, como 
trabalhar no Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação 
Remanescente ou nas culturas de rotação com a cana-de-açúcar, diminuindo as 

P, Ce, Dis, 
Long, 

Rev, Inte, 
Pe, Pm, A 

UN.23 
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dispensas de pessoal que atua principalmente no corte da cana no período da 
safra;  
Priorização da contratação de funcionários residentes na AID;  
No caso da compra de cana-de-açúcar de terceiros, verificar se estão sendo 
respeitadas as condições de trabalho, bem como se não há trabalho infantil. 
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

24 
Geração de negócios e renda 
para atividades comerciais e de 
serviços locais 

Propõe-se como medida potencializadora, de responsabilidade do empreendedor, 
priorizar a aquisição de bens e serviços e a contratação de funcionários na 
própria região, ampliando o efeito multiplicador dos investimentos. 
Programa de Comunicação e Participação Social  
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra  
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

P, Ce, Dis, 
Me, Rev, 
Inte, Pe, 
Pm, B 

UN.24 

25 
Aumento da arrecadação dos 
municípios da AID 

Para potencializar este impacto são priorizadas as aquisições de bens e serviços 
na própria região, ampliando o efeito multiplicador dos investimentos. 
Programa de Comunicação e Participação Social  
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra  
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

P, Ce, Lo, 
Rev, Inte, 
Pe, Mm, 

M 

UN.25 

26 
Expansão da cultura de cana-
de-açúcar 

Promover a ampliação das lavouras em áreas já ocupadas por canaviais; 
Priorizar a compra de cana-de-açúcar de fornecedores terceiros de modo a 
expandir as oportunidades de trabalho locais e fomentar a diversificação nas 
propriedades;  
Promover programas de capacitação de trabalhadores para diversificação 
agrícola considerando a aptidão e as demandas produtivas locais;  
Valorizar a compra de fornecedores que promovam a recuperação de áreas 
degradadas; 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Rev, Inte, 
Pe, Gm, M 

UN.26 

27 
Pressão sobre infraestrutura 
urbana e equipamentos sociais 

Contratar prioritariamente trabalhadores residentes nos municípios da AID e, 
quando não for possível, da AII;  
Programa de Comunicação e Participação Social;   
Divulgar internamente as vagas de trabalho oferecidas;  
Programa de Comunicação e Participação Social e do Programa de Valorização 
dos Colaboradores;  
Programa de Valorização dos Colaboradores;  
Programa de Reforço da Infraestrutura Municipal 

N, Pro, 
Dis, 

Cu/Me, 
Rev, Inte, 
Te, Pm, B 

UN.27 

28 Aumento do tráfego de veículos 
Planejamento do sistema de transporte nas áreas de expansão do plantio; 
Treinamento dos motoristas quanto a procedimentos de segurança no trânsito, a 
fim de evitar o risco de acidentes nas rodovias, envolvendo veículos de passeio e 

N, Ce, 
Dis, Long, 
Rev, Inte, 

UN.28 
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outros veículos comerciais;  
Continuação na utilização de rodotrens, que por apresentarem grande 
capacidade de transporte de carga permitem reduzir o número de veículos 
necessários, diminuindo o tráfego no sistema rodoviário local.  
Elaboração do plano de transportes;  
Controle do peso dos veículos, inibindo o excesso de carga; Acondicionamento 
adequado da carga para evitar queda de colmos e palha de cana;  
Medidas para evitar o acúmulo de barro na frota;  
Manutenção preventiva dos veículos e uso de equipamentos obrigatórios; 
orientações quanto ao uso adequado do acostamento;  
Dar preferência para a utilização de estradas internas às áreas de plantio, 
utilizando as vias públicas de tráfego apenas quando não houver alternativa;  
Auxiliar na manutenção das condições de tráfego das vias de terra, em conjunto 
com as prefeituras;  
Adoção de medidas de segurança no transporte de máquinas e implementos, 
seguindo os procedimentos determinados pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem - DER da Secretaria dos Transportes; 
Implantação de um sistema de sinalização em trechos de maior fluxo e nos 
entroncamentos, especialmente nos pontos de entrada e saída de veículos, locais 
críticos para a ocorrência de acidentes;  
Programa de Controle Ambiental do Tráfego de Veículos e conservação de 
estradas. 

Pe, Gm, M 

29 
Incômodos à População 
decorrente de propagação de 
odores da fertirrigação 

Construção de terraços nas áreas de aplicação de vinhaça visando retenção de 
eventuais escorrimentos da vinhaça, protegendo, desta maneira, os cursos 
d’água.  
Apresentação do Plano de Aplicação da Vinhaça, anualmente à CETESB, 
devidamente assinado por engenheiro habilitado junto ao CREA, prevendo-se a 
dosagem de vinhaça a ser utilizada e as regras preconizadas na Norma Técnica 
CETESB P4.231 – Vinhaça – Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo 
Agrícola.  
Não aplicar vinhaça em APP ou Reserva Legal, estando ainda afastada 50 
metros das mesmas e contar com a proteção através de terraços de segurança.  
Não aplicar vinhaça em área de domínio de proteção de poços.  
A aplicação de vinhaça deve ser feita em área afastada, no mínimo, 15 metros da 
área de domínio das ferrovias e rodovias federais e estaduais.  
A aplicação de vinhaça deve ser feita em área afastada, no mínimo, 1.000 metros 
dos núcleos populacionais.  
Os locais dos tanques de armazenamento de vinhaça deverão ser 
impermeabilizados com geomembrana impermeabilizante incluindo a instalação 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Rev, Inte, 
Pe, Mm, B 

UN.29 
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de drenos testemunhos.  
Eliminar os canais mestres ao longo dos anos.  
A aplicação da vinhaça deve ser imediata, feita com a vinhaça fresca, de maneira 
a evitar permanência deste resíduo no tanque por período que venha a acarretar 
geração de odores. 

30 

Alteração da qualidade do ar e 
incômodo à população 
decorrente da queima do 
canavial na colheita 

Recomenda-se como medida mitigadora, que a Unidade continue signatária do 
protocolo agroambiental adotando assim maiores percentuais de áreas com 
colheita mecanizada, com a finalidade de reduzir o processo de queima durante a 
colheita da cana-de-açúcar. 
Programa de Gestão Ambiental 

N, Ce, 
Dis, Me, 

Rev, Inte, 
Te, Gm, M 

UN.30 

31 
Redução da oferta de empregos 
temporários 

Programa de Recuperação de APPs e de Manejo da Vegetação Remanescente, 
tratos culturais na cana orgânica ou para rotação de culturas com a cana-de-
açúcar;  
Programa de Valorização dos Colaboradores;  
Programa de Comunicação e Participação Social  
Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão-de-Obra  
Programa de Capacitação da Mão-de-Obra  
Programa de Valorização de Colaboradores 

P, Ce, Dis, 
Me, Rev, 
Inte, Te, 
Mm, M 

UN.31 

32 
Possível desativação da 
atividade industrial e agrícola da 
Univalem 

Este impacto trata-se de uma hipótese não levantada pelo empreendedor, mas 
mencionada no presente estudo, visando a análise dos impactos ambientais 
inerentes ao empreendimento. A medida imediata prevista para mitigar este 
impacto seria a venda da empresa, constituída das propriedades e instalações, 
de forma a viabilizar a continuidade do negócio por outro grupo empreendedor. 

N, Pro, 
Dis, Long, 
Rev, Inte, 
Pe, Pm, B 

UN.32 
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Quadro 35 – Classificação dos impactos da Unidade Univalem 

Natureza Negativa P 

Positiva N 

Probabilidade Certo Ce 

Provável Pro 

Espacialidade Localizado Lo 

Restrito Dis 

Abrangente Abr 

Prazo Curto Cu 

Médio Me 

Longo Long 

Reversibilidade Reversível Rev 

Irreversível Irr 

Forma de Interferência Fator novo Fn 

Intensificador Inte 

Integrante Ing 

Duração Temporário Te 

Permanente Pe 

Magnitude Grande Gm 

Média Mm 

Pequena Pm 

Grau Alta A 

Média M 

Baixa B 

Medidas Compensatória Cp 

Monitoramento Mot 

Potencializadora Po 

Mitigadora Mit 

Controle Cont 
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Figura 36 – Planilha de associação entre o EIA da Unidade Univalem e a Certificação Bonsucro 

 

 

 

 

 

 

IMPACTOS EIA CR.1.1 CR.1.2 CR.2.1 CR.2.2 CR.2.3 CR. 2.4 CR. 2.5 CR. 3.1 CR. 3.2 CR.4.1 CR. 4.2 CR.5.1 CR.5.2 CR.5.3 CR.5.4 CR.5.5 CR.5.6 CR.5.7 CR.5.8 CR.5.9 CR.6.1 CR.6.2

UN.01 1 1

UN.02 1 1

UN.03 1

UN.04 1 1

UN.05 1 1 1

UN.06 1 1 1

UN.07 1 1 1

UN.08 1

UN.09 1 1

UN.10

UN.11 1

UN.12 1

UN.13 1 1

UN.14 1

UN.15 1 1

UN.16 1 1

UN.17 1

UN.18 1 1

UN.19 1 1

UN.20 1 1

UN.21 1 1

UN.22 1 1

UN.23 1 1 1

UN.24 1 1 1

UN.25 1 1 1

UN.26 1 1

UN.27 1

UN.28 1

UN.29 1

UN.30 1 1 1

UN.31 1 1 1

UN.32 1 1

Total 1 1 0 0 2 0 0 0 1 5 18 0 7 0 0 3 0 1 9 7 1 5

CRITÉRIOS DA CERTIFICAÇÃO BONSUCRO

PRINCÍPIO 1 PRINCÍPIO 2 PRINCÍPIO 3 PRINCÍPIO 4 PRINCÍPIO 5
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Figura 37 – Gráfico do total de impactos da certificação associados com o EIA da Unidade Univalem 

 

 

 

 

 

 

 
 


