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O PGA da Biosev - Unidade Santa Elisa tem como objetivo assegurar o planejamento e implantação 

de medidas de controle e mitigação dos impactos ambientais e sociais inerentes às operações 

agroindustriais.  Nele são identificados os recursos naturais e os impactos de todos os processos, desde o 

plantio da cana-de-açúcar nas fazendas (próprias e arrendadas), o processo industrial até a saída dos 

produtos nos terminais portuários.  

O PGA está subdividido em 10 temas:  

1. Biodiversidade (espécies, habitats, ecossistemas ameaçados);  

2. Ecossistemas (inundação, poluição);  

3. Solo (erosão, perda, compactação, acidez, salinidade);  

4. Água (gestão da qualidade e uso);  

5. Ar; 

6. Mudanças climáticas; 

7. Uso de agroquímicos; 

8. Uso de fertilizantes artificiais;  

9. Queima de cana-de-açúcar;  

10. Resíduos e ruídos. 

Na safra 2020/2021 (Abril de 2020 a Março de 2021) houve importante evolução nos temas 

ambientais. 

No tema Biodiversidade, com a continuidade das campanhas trimestrais de monitoramento de 

mastofauna e avefauna no entorno da unidade para obtenção de histórico, foram identificadas espécies 

nativas bioindicadoras de qualidade ambiental.  

No tema Ecossistema as áreas de reflorestamentos recebem manutenções periódicas com bom 

desenvolvimento das espécies nativas, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Além das manutenções 

periódicas nos reflorestamentos já existentes, haverá a recuperação de novas áreas para adequação e 

sustentabilidade dos negócios. 

No tema Solo foram mantidas as práticas de conservação, incluindo áreas de reforma; prevenindo 

compactação, erosão, perda de nutrientes e assoreamento de corpos hídricos.  



 
No tema Ar, os monitoramentos ambientais foram realizados para garantir o atendimento da 

legislação ambiental pertinente quanto às emissões atmosféricas provenientes dos veículos movidos a 

diesel e nas caldeiras de vapor e cogeração de energia elétrica, obtendo resultados dentro dos valores 

máximos permitidos. 

Quanto as Mudanças Climáticas a unidade mantém práticas eficientes que contribuem com a 

redução dos gases de efeito estufa, como o reaproveitamento de subprodutos, como bagaço de cana na 

geração de energia, em substituição a combustíveis fósseis.  

Na questão do Uso de Agroquímicos foram garantidas as melhores práticas de aplicação de 

defensivos agrícolas, sempre dentro das dosagens recomendadas pelos fabricantes. Já em relação ao Uso 

de Fertilizantes foram mantidos e preservados todos os procedimentos que garantem o manejo adequado 

dos produtos. Mesmo assim foram verificadas oportunidades de melhoria para redução contínuas das 

dosagens, buscando sempre alternativas mais eficientes e sustentáveis.  

Referente à Queima de Cana-de-açúcar a BIOSEV atua com colheita integral mecanizada de suas 

áreas produtivas não sendo de seu interesse o emprego de fogo como método de pré-colheita e/ou 

colheita da cana-de-açúcar. Para tanto a BIOSEV é signatária do Protocolo Agroambiental Etanol Mais 

Verde importante certificação no setor sucroenergético.  Infelizmente, os incêndios nos canaviais são 

constantes, causados de forma criminosa por transeuntes, acidental devido alta temperatura das 

máquinas, ou de forma natural resultante da combinação do clima quente e seco. Seja qual for o motivo 

a Biosev tem como prioridade para sustentabilidade dos negócios a prevenção e combate aos incêndios, 

com programas e campanhas dedicados ao tema.  Ações de educação ambiental e campanhas sobre o 

tema para colaboradores e comunidades, Brigadas de Incêndios habilitadas e equipadas, Planos de Auxílio 

Mútuos, mapas de criticidade e presença de caminhões pipas em todas as frentes agrícolas, são alguns 

exemplos que constam no Programa.  

No tema Resíduos aumentamos a taxa de reciclagem em relação à safra anterior, devido as 

campanhas de conscientização interna e interação diária com os colaboradores, demonstrando a 

importância da correta segregação para proteção do meio.  

No tema Ruído os níveis de ruídos gerados foram monitorados, garantindo o atendimento aos 

limites estabelecidos nas legislações vigentes referente ao tema. 

Atualmente a Biosev, conta com o canal de atendimento pelo 0800 940 9199, através desse meio 

de comunicação a comunidade vizinha e interessados podem sanar dúvidas, bem como, participar 

indicando sugestões. A Biosev Unidade Santa Elisa busca pela melhoria contínua do Plano de 

Gerenciamento Ambiental da Unidade Santa Elisa, visando sempre a sustentabilidade do negócio.  


