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O Plano de Gestão Ambiental (PGA) norteia atividades e determina as ferramentas de 

gerenciamento e monitoramento das questões socioambientais, a fim de orientar decisões e diretrizes 

com foco na sustentabilidade. 

A Usina Sonora busca produzir de forma econômica, ambiental e socialmente sustentável. Buscando 

minimizar os impactos ambientais do sistema produtivo, ao mesmo tempo em que promove melhor 

qualidade de vida para todos; estimula a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos e insumos; e 

fomenta a geração de renda e o comércio justo.  

As ações desenvolvidas durante a safra 20/21 foram embasadas em princípios éticos visando 

atendimento das necessidades das partes interessadas.  

O presente resumo apresenta as iniciativas realizadas pela Usina Sonora no período de abril de 2020 

a março de 2021. 
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O foco em 2020 foi a preocupação com o bem-estar dos colaboradores principalmente devido ao 

momento delicado enfrentado pelo mundo em detrimento a pandemia causada pelo coronavírus, 

denominado SARS-CoV-2 precursor da COVID-19.  Ações previstas foram prejudicadas ou mesmo adiadas, 

contudo a Usina Sonora procurou adequar suas atividades de sustentabilidade, seguindo todos os padrões 

de biossegurança necessários.  Um ano trabalhado com o objetivo de crescimento, experiência de novos 

formatos e desafios, motivados por uma necessidade de adequação. Os numeros de 2020 apresentam os 

seguintes resultados:  

 

 

 

 

 

2020 EM NÚMEROS 
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Licenças

• 13 licenças ambientais 

• 312 condicionantes ambientais atendidas

Outorgas
• 8 outorgas 

Programas

• 27 Programas ambientais 

• 753 pessoas atendidas em projetos sociais

Treinamento 
• 3.078 treinamentos realizados
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Fauna Silvestre 

A fauna silvestre é essencial para a manutenção 

dos ecossistemas, pois realiza papel indispensável no 

ciclo de vida da flora nativa, como por exemplo, a função 

de agentes polinizadores e dispersores de sementes ao 

se alimentarem dos frutos produzidos pelas plantas. 

Durante as atividades da safra de cana-de-açúcar 

e grãos, foram tomados os cuidados necessários, para 

assegurar o afugentamento, captura e resgate sem 

implicar em riscos, para os animais e trabalhadores. 

Foram registrados através de fotos diversas espécies, 

para afugentamento ou apenas para observação e 

monitoramento e identificação. 

Caso os animais estejam em risco ou coloquem a 

segurança dos trabalhadores em risco eles são 

resgatados e encaminhados para área de soltura.  

No período foram realizados resgates, de 7 

animais silvestres sendo eles de 3 espécies diferentes, os 

mesmos foram destinados à soltura em remanescentes 

florestais, previamente licenciados, próximos a corpos 

d’água, oferecendo todas as condições necessárias a 

sobrevievenvia das espécies. 
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Com a premissa de manter suas atividades de 

forma sustentável, a Usina avalia seus processos a fim 

de não comprometer os recursos naturais existentes.  

Na busca de atendimento desta premissa, foi 

elaborado um plano para a conservação, manejo e a 

restauração das Áreas de Preservação Permanente 

(APP’s) e Áreas de Reserva Legal das propriedades, 

sendo elas, próprias ou de terceiros, mantendo a 

estabilidade hídrica da região, garantindo a 

diversidade de fauna e flora e servindo como 

instrumento de educação ambiental.  

Dentre os programas ambientais foi iniciado 

processo de recuperação na área de preservação no 

entorno da indústria as margens do córrego 

Cabeceira Alta, correspondente a 2,5 hectares de 

vegetação nativa. Esta atividade foi concluída em 

março de 2021, devido às condições climáticas 

adversas ocorridas no 2º semestre de 2020.  

 

 

Vegetação 
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Durante a execução do plano em 2020 Foram 

realizadas ainda as manutenções básicas como a 

capina e o coroamento principalmente na área 34 

(Taciba). E no corredor ecológico localizado na área 

128- Nossa Senhora de Fatima I, foram realizadas as 

limpezas com o roço nas entre linhas e no 

coroamento das covas. 

 

 
 

 

A educação ambiental é fundamental para que 

as pessoas se tornem mais conscientes sobre a 

sustentabilidade e a importância de construir um 

futuro com adoção de práticas ecologicamente 

Educação Ambiental 
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corretas e o incentivo ao uso moderado dos recursos 

naturais. 

O programa de educação ambiental visa 

integrar empresa e comunidades interna e externa, 

por meio de ações de conscientização. 

 *Integração de novos colaboradores: 699 

receberam treinamento ambiental em sua 

integração, tendo sido abordado temas como 

reciclagem, preservação ambiental entre outros. 

* No Dia Mundial da Água, foi realizado 

trabalho de divulgação interna quanto a importância 

de evitar o desperdício de água nas atividades diárias, 

através da fixação de cartazes nos murais de aviso, e 

faixas nas áreas de trânsito dos colaboradores. 

 

*Foram publicadas matérias educativas com 

tema ambiental em todas as edições no jornal de 

circulação interna “O Bagaço”.  
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A Usina Sonora possui programas desenvolvidos 

em parceria com o poder público e privado; possuindo 

vários canais de comunicação, tanto internos quanto 

externos, para possibilitar uma relação adequada com as 

partes interessadas.  

Com intuito de levantar a percepção quanto ao 

impacto das atividades da Usina Sonora na comunidade, 

foram realizadas entrevistas na área urbana, utilizando 

um questionário, entre os dias 10 a 29 de janeiro de 

2021. Foram aplicados 317 questionários: 

As questões mais relevantes sobre a percepção dos 

entrevistados podem ser visualizadas nos gráficos 1 e 2 

abaixo: 

Comunicação Social relação com as partes 

interessadas 
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  Para a pergunta se a Usina Sonora atrapalha 307 

(96,84%) responderam que não, e 10 (3,15%) 

responderam que sim, sendo ainda o fator maior a 

poeira, vinhaça e o veneno aéreo, como pode ser 

observado no gráfico 1. 

Em comparação ao ano de 2019, e com algumas 

medidas aplicadas, o número de reclamação com 

relação ao veneno aéreo diminuiu e apresenta os 

resultados abaixo:  

06 (1,89%) pessoas disseram que a empresa 

deveria avisar sobre as atividades de aplicação, 

pulverização, poeira e queimadas. 

Sobre o que pensam da Usina Sonora, 156 (43,21%) 

responderam que a empresa é boa e gera bastante 

emprego, 87 (27,44%) responderam que é muito boa e 

que traz muitas oportunidades para a cidade, e 74 

(23,34%) entrevistados disseram ser ótima e essencial 

para a população e 03 (0,94%) não tinham opinião. 

Conforme a distribuição no gráfico 2 abaixo.  
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Na área rural foram identificadas 39 partes 

interessadas. Destas, 19 responderam as pesquisas, e 20 

não responderam pelos seguintes motivos: sem acesso, 

portões fechados com cadeados, e que se recusaram a 

responder. 

  Para a pergunta se a usina atrapalha 13 

responderam que não, 06 responderam que sim, a 

poeira, e o avião agrícola que pulveriza veneno 

atrapalham como pode ser observado no gráfico. 

 

  Sobre o que pensam da Usina 07 responderam 

que é ótima e essencial para a cidade, 06 responderam 

que é boa para o município e 06 nada declararam ou 

desconhecem conforme pode ser visualizado na 

distribuição no gráfico abaixo. 

156

87
74

BOA E GERADORA DE
EMPREGO

MUITO BOA PARA
DESENVOLVIMENTO DA

CIDADE

EXCELENTE, ÓTIMA,
ESSENCIAL PARA A

POPULAÇÃO

O que você pensa da Empresa?

NÃO
SIM, POEIRA E VENENO

AGRICOLA

QUANTIDADE 13 6

13

6

USINA ATRAPALHA
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  As respostas relacionadas com críticas, 

reclamações e sugestões foram: 10 não possui opinião 

sobre a empresa, 05 pediram para melhorar as estradas 

próximas as fazendas e posto fiscal, assim também como 

reforçar a passagem do caminhão pipa na época da seca, 

onde ocasiona muita poeira. E 02 possuem a visão que 

está tudo bom com relação à empresa e população.   

  Todas as demandas são tratadas e respondidas 

com ações para solução ou melhorias dos pontos 

levantados. 

 

As ações de treinamento e desenvolvimento 

dentro da Usina Sonora Estância S/A e Rio Corrente 

Agrícola S/A tem caráter estratégico com o objetivo de 

ÓTIMA E ESSENCIAL
PARA CIDADE

BOA NADA A DECLARAR

QUANTIDADE 7 6 6

7

6 6

O QUE PENSA DA USINA  

NÃO/NENHUMA
MELHORAR

ESTRADA/ REFORÇAR
PIPA NA SECA

TUDO BOM

QUANTIDADE 12 5 2

12

5

2

CRÍTICAS, RECLAMAÇÃO OU SUGESTÃO 
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aprimorar competências técnicas, organizacionais e 

comportamentais dos colaboradores para maior 

aderência às funções e papéis desempenhados pelos 

colaboradores nos setores. 

O gráfico a seguir mostra os treinamentos 

realizados em 2020 por tema, segundo o setor de RH.  

 

  

A Usina Sonora ainda mantém outras ações sociais 

como: 

 Com objetivo de ampliar o acesso à cultura e 

qualidade de Educação dos colaboradores a Usina Sonora 

possui um Projeto para proporcionar curso de Inglês para 

Colaboradores e Dependentes, que atende atualmente 

46 pessoas. 

 Apoio CEMEI Lorenzo Giobbi, com o atendimento 

de 150 crianças; 

 Apoio Centro de Educação Infantil Corujinha, com 

atendimento de 32 crianças dependentes dos 

colaboradores; 

 Parceria com APAE Sonora, que trabalha com 38 

alunos; 

2427

1218
1016

261
14

Segurança do
trabalho

Qualidade Saúde e Medicina
do Trabalho

Comportamental Meio Ambiente

TREINAMENTO 2020

Saúde e segurança do trabalhador 
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 Apoio ao Projeto Esperança “Giuseppe Gutilla”, 

com reforço escolar e acolhimento o projeto conta com 

200 alunos entre 04 e 14 anos. 

 

 

Em novembro de 2020 foi realizada a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – 

SIPAT/SIPATR, o Tema deste ano foi: “Bloqueio e 

Sinalização de Energias Perigosas - LOTO”. Foram 

realizadas, palestras, sorteio de brindes e corrida 

rústica entre os colaboradores.  

Foram realizadas ainda as seguintes campanhas: 

vacinação;  Outubro rosa e Novembro azul. 

 

 

 

785

156 152 149 135
55

GRIPE DUPLA
ADULTO

HEPATITE FEBRE
AMARELA

TRIPLICE VIRAL DUPLA VIRAL

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
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As atividades realizadas são divulgadas através do 

site, difundidas através do Jornal interno Bimestral “o 

Bagaço” além de murais e quadros de avisos, a empresa 

ainda disponibiliza as caixas de sugestões e o telefone 

0800 647 4151 que atende todos os colaboradores e 

comunidades com as quais a empresa se relaciona. 

 

O gerenciamento de resíduos consiste na 

adoção de uma série de ações que envolvem as fases 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento, 

destinação e disposição final ambientalmente 

apropriadas. A Usina Sonora possui uma Central de 

resíduos, responsável pela coleta de alguns setores e 

pelo recebimento dos resíduos de outros. Possui 

Gerenciamento de resíduos sólidos 
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como função, armazenar e enviar os resíduos para a 

destinação final sendo elas: reciclagem, utilização 

para obtenção de energia, rerefino etc. 

  Em 2019, foram coletadas em torno de 358 

toneladas dos mais diversos resíduos. No ano de 2020 

observamos uma redução neste volume para 333 

toneladas, representando uma redução de 

aproximadamente 7% na geração de resíduos na 

Usina Sonora. 

 

 

 

 

Analisando o gráfico, podemos observar uma 

redução significativa nas aplicações dos agrotóxicos em 

todas as situações de manejo em geral. Levando a uma 

Monitoramento de Fertilizantes e Produtos 

químicos na produção  
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redução de consumo, de forma geral de 21,13 %, em 

comparação ao ano de 2019. 

 

  Em relação ao total de áreas aplicadas, em 

2020 foi de 22,83 % menor que 2019, devido às 

interferências climáticas ocasionadas no segundo 

semestre de 2020, principalmente a falta das chuvas, e a 

distribuição pluviométrica desuniforme. 

 

 

Dentre o manejo de agroquímicos, podemos 

destacar o consumo de maturadores, produto que 

influencia diretamente na produção de açúcar, com um 

aumento de 1.277,4 hectares aplicados, ou seja, 12,72%.  

Mas o grande diferencial está no consumo de 

ingredientes ativos consumidos tendo um acréscimo de 
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275 % em relação ao ano de 2019, devido a introdução 

de novos produtos no manejo de maturação. 

  O uso de produtos químicos no setor industrial é 

monitorado visando reduzir o volume consumido, sem 

prejudicar o processo produtivo.  

 

  No setor industrial o consumo de Produtos 

Químicos por Tonelada de ATR Produto obteve uma 

redução de -6,19% em relação à 2019, superando a meta 

proposta. 

 

  O departamento agrícola já estuda novas 

alternativas, junto aos consultores visando um melhor 

aproveitamento da vinhaça liquida concentrada, para 

diminuir o consumo de fertilizantes minerais, buscando 

os ganhos econômicos e o aproveitamento correto da 

vinhaça residuária da indústria. 

Monitoramento do Impacto da Aplicação dos 

Resíduos Líquidos e Sólidos 
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 De acordo com o controle de Irrigação e 

Fertirrigação da Usina Sonora, e levando em 

consideração os históricos dos resultados das análises, 

bem como considerando que a vinhaça não é aplicada 

pura, ou seja, toda vinhaça aplicada é diluída, foi adotado 

um padrão de 600 m³/ha de vinhaça diluída para os locais 

onde está comprovado através das amostragens que essa 

dosagem não oferece risco de saturação do solo. 

 A taxa de aplicação do resíduo sólido é realizada 

somente na cana soca, como cobertura na cana planta; 

aplicação de 37,42 t/ha. Como complemento em áreas 

arenosas de baixo valor nutricional. O total de torta de 

filtro e fuligem aplicados da mistura no ano de 2020 foi 

de 76.091 toneladas 

Energia sustentável 

Com o objetivo de melhorar as ações de 

sustentabilidade está em fase final a conclusão do 

projeto de instalação de uma UTE- Sonora, o projeto 

prevê instalação de nova caldeira e casa de força, a 

capacidade de produção de energia será ampliada, 

possibilitando ainda um aumento na energia exportada.  

AÇÕES DE MELHORIAS PARA 

SUSTENTABILIDADE 
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COA/CVM - Centro de Operações Agrícolas e Vídeo 

Monitoramento 

 

Contando com: 

 32 Câmeras no Escritório Central; 

 12 Câmeras no Almoxarifado; 

 08 Câmeras no Posto de Combustível; 

 05 Câmeras na Lavoura. 

Sendo desse total 6 Câmeras PTZ Speed Dome – 

Com suporte a controle remoto e giro de 360°. 

Com uma equipe de cinco pessoas em turnos de 

6 horas, possibilitando um monitoramento 24 horas na 

cobertura das câmeras, e também das ocorrências na 

lavoura com o sistema da Solinftec. 

Todas as câmeras postadas na lavoura são do tipo 

PTZ Speed Dome, que possibilita o controle do giro e 

zoom da câmera, permitindo o monitoramento de 
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vulnerabilidades de segurança e possíveis focos de 

incêndio. 

Viveiro de mudas 

 

A produção de mudas já é uma realidade e ajuda no 

aproveitamento e produtividade, com melhoria na 

sanidade da muda e redução de perdas. 

 

 

Ações no combate a COVID 

A Usina Sonora, parceira na luta contra a pandemia 

causada pelo Coronavirus, realizou a doação de 20.600 

litros de álcool 70◦ INPM, para as prefeituras e Polícia 

Militar, das seguintes cidades:  
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Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde, Camapuã, São 

Gabriel do Oeste e Sonora no Estado do Mato Grosso do 

Sul e para Itiquira e Distrito de Ouro Branco do Sul no 

Estado do Mato Grosso. 

Foram ainda doados 15.000 litros de etanol 

hidratado para o município de Campo Grande. 

A empresa reforça seu compromisso com a saúde 

de seus colaboradores, clientes e parceiros. 

Outras ações 

 

A empresa adota as melhores práticas na busca 

pela sustentabilidade, tais como:  

Plantio de eucalipto para recuperação de áreas 

degradadas. 

Plantio direto cana/soja, soja cana. 

Aproveitamento de resíduos sólidos para redução 

do uso de fertilizantes artificiais. 

Redução no volume de resíduos sólidos em 7%. 
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Redução no uso de produtos químicos no processo 

industrial. 

Instalação de tanque para aproveitamento de água 

da limpeza das telas dos filtros. 

Manutenção das certificações: Renovabio, 

Bonsucro, MAPA, FSSC 22000 e Kosher. 


