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Uma das principais ferramentas que auxilia a 

empresa quanto ao seu desempenho ambiental é o 

Plano de Gestão Ambiental - PGA, que traz diretrizes 

para a gestão de águas e efluentes, resíduos sólidos, 

produtos químicos, emissões atmosféricas, controle 

de incêndios, entre outros. 

A relação com o meio ambiente, particularmente 

com a terra, é inerente às atividades da Cooper -

Rubi, estando a preservação ambiental associada à 

perenidade dos negócios da organização. 

SUSTENTABILIDADE

04

O PGA é um conjunto de ações socioambientais 

que têm como objetivo avaliar, prevenir e mitigar 

os impactos causados pela atividade 

sucroenergética, bem como realizar seu  

monitoramento na conservação e preservação 

ambiental.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL-PGA
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Ÿ O uso consciente dos Recursos Hídricos;

Ÿ A gestão e gerenciamento de resíduos sólidos; 

Ÿ A conservação da flora, fauna e solo; 

Com foco na melhoria contínua, a Cooper-Rubi desenvolve suas 

atividades, primando pela sustentabilidade, através do 

equilíbrio social, econômico e ambiental. O Sistema de Gestão 

Ambiental atua em todos os processos, adotando práticas e 

medidas que atendam a legislação vigente e corroborem para 

uma melhor gestão dos recuros naturais. Dentre as premissas 

do Sistema, estão: 

Ÿ A mitigação e adaptação ás mudanças climáticas;

Ÿ A conscientização ambiental;

Ÿ O atendimento à legislação e regulamentações ambientais.

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Ÿ Campanha de Sensibilização do Dia Mundial da 

Água MAR/2019     

 

Em 2018, a Cooper-Rubi promoveu e participou 

direta e indiretamente de diversas ações  de 

educação ambiental ,  envolvendo tanto os 

colaboradores da empresa como a comunidade 

local. Dentre as ações estão campanhas e palestras 

de conscientização quanto à importância da 

preservação dos recursos naturais. Além de projetos 

próprios, a Cooper-Rubi apoiou projetos de outras 

iniciativas.

Dentre as principais ações realizadas em 2018, 

temos:

Ÿ Recuperação de Áreas Degradadas – JAN/2019

Plantio de 700 mudas 

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
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Na safra 2018/2019 foram recuperadas em 

méd ia  10  hectares  com rea l i zação  de 

reflorestamento de APP nas áreas de plantio da 

cana , com o plantio de 12 mil mudas nativas. 

Também  foram doadas duas mil mudas nativas à 

comunidade e prefeituras nos municípios 

envolvidos pela a empresa.Ainda assim, a Cooper-Rubi em parceria com a 

Agro-Rub, busca estimular a preservação dessas 

áreas por seus parceiros e fornecedores, 

orientando os mesmos sobre temas como 

Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Novo Código 

Florestal.

Com relação às áreas agrícolas, o cultivo de é 

realizado pela Agro-Rub, empresa parceira, em 

áreas agricultáveis de terceiros, por meio de 

parcerias ou contratos de fornecimento, sendo 

que contratualmente a gestão está delimitada, na 

maioria dos casos, apenas às áreas agricultáveis, 

sendo a manutenção de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e de Reserva Legal (RL) de 

responsabilidade exclusiva dos proprietários das 

terras arrendadas. 

BIODIVERSIDADE E ECOSSISTEMA
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No ano 2018/2019, a empresa implantou o 

Programa Conservação da Flora, com os objetivos 

de recompor e conservar as matas ciliares, 

proteger nascentes e mananciais, minimizar o 

risco de assoreamento nos cursos d'água e 

preservar as espécies nativas de flora e fauna.

Ÿ O monitoramento da fauna e flora;

Ÿ A prevenção, controle e gestão da ocorrência 

de incêndios;

Os possíveis impactos do negócio sobre a 

biodiversidade estão ligados principalmente a 

incidentes relacionados a incêndios em áreas 

rurais e vazamentos de efluentes. Dentre as 

medidas mitigadoras destes impactos temos:

Ÿ O Plano de Aplicação de Vinhaça;

Ÿ O Procedimento Padrão para aplicação de 

defensivos agrícolas. 

Para os projetos que abrangem a recuperação das 

APPs e nascentes, a Cooper-Rubi dispõe, por meio 

de uma parceria com seu principal fornecedor de 

matéria prima, de um viveiro florestal com 

espécies de árvores nativas, frutíferas e exóticas, 

com produção de 40 mil mudas/ano. Uma parte 

das mudas é utilizada na recomposição florestal 

em áreas da de cultivo da cana, a outra é doada 

para prefeituras, escolas, ONGs, parceiros, 

colaboradores e projetos assistenciais no 

município de Rubiataba e cidades circunvizinhas.

PRESERVAÇÃO E MONITORAMENTO 04



A empresa possui ainda um programa de 

monitoramento e conservação da qualidade da 

água, a fim de evitar alterações significativas dos 

recursos hídricos, mantendo seus parâmetros 

físicos, químicos e biológicos dentro dos limites 

legais. 

Toda a água utilizada nos processos industrias é 

outorgada. Em 2018 foram adquiridos vários 

hidrômetros para monitoramento da vazão nos 

pontos de captação.

A Cooper-Rubi investe no reuso de água em suas 

operações, a fim de reduzir o consumo. Á água 

captada é reutilizada até três vezes no processo 

industrial. Após o reuso, a água descartada é 

disponibilizada para irrigação/fertirrigação dos 

canaviais.

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 05



Ÿ Inspeção pré-uso dos equipamentos;

Para fins de controle das emissões de material 

particulado, a empresa conta com sistemas de 

lavagem de gases em suas caldeiras, sendo o 

m o n i t o r a m e n t o  r e a l i z a d o  p o r  ó r g ã o s 

especializados e habilitados. Os certificados 

analíticos das campanhas de medição subsidiam 

as atividades de manutenções e as regulagens 

periódicas nos sistemas de lavagem dos gases 

provenientes dos processos produtivos.  Desta 

forma, as emissões de CO2 estão dentro dos 

parâmetros estabelecidos pelos órgãos legais.

Ÿ Manutenção preventiva da frota, para a 

redução de ruídos e dos riscos de acidentes.

Para controle das emissões de poeira e outros 

poluentes, a Cooper-Rubi realiza:

Ÿ Planejamento de rotas de transporte de 

matéria prima, junto ao seu principal 

fornecedor de matéria prima Agro-Rub, 

melhorando o trânsito e diminuindo os 

impactos na comunidade;

Ÿ Umectação de vias para redução da emissão de 

poeira;

MONITORAMENTO DAS EMISSÕES

ATMOSFÉRICAS

GASES POLUÍDOS

GASES LIMPOS

BOMBA DE ÁGUA

PULVERIZADORES

DEPÓSITO DE ÁGUA

DEMISTER
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A Cooper-Rubi atua junto ao seu principal 

fornecedor de matéria prima Agro-Rub, para 

preservação e conservação do solo.

Ÿ A reposição de matéria orgânica com utilização 

de subprodutos da indústria: torta de filtro, 

cinzas e vinhaça. 

Entre as práticas adotadas pelo Programa, temos:

Na Safra de 2018/2019 foram utilizadas 13.691 

toneladas de torta de filtro, melhorando as 

características do solo.

O Programa de Conservação do Solo direciona as 

práticas de manejo, mantendo o terreno em 

condições de ser explorado de forma sustentável 

para o cultivo de cana-de-açúcar, protegendo-o de 

possíveis riscos de degradações.

Ÿ A adubação a cada ciclo, melhorando as 

características físicas, químicas e biológicas 

do solo;

Ÿ A utilização de curvas de nível, terraços e 

lombadas para diminuir o escoamento da água 

e aumentando sua infiltração no solo.

GERENCIAMENTO DO SOLO
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A vinhaça proveniente da destilação do etanol e 

águas residuárias da indústria, podem causar 

danos ambientais e exigem cuidado em seu 

manuseio. Contudo, são riquíssimas em nutrientes 

como potássio e matéria orgânica. Seu uso na 

fertirrigação dos canaviais é de grande 

importância, permitindo inclusive, a redução do 

uso de fertilizantes químicos.  

Em 2018/2019, a área fertirrigada com vinhaça e 

águas residuárias foi de 3.000 há. A quantidade 

média de Potássio aplicada com a utilização da 

vinhaça, de acordo com as análises do solo, é de 

137 kg/ha de K2O.  

Além disso, foram realizados investimento na 

compra de equipamentos que ajudam a diminuir a 

temperatura da vinhaça como as torres de 

resfriamento. Também foi feita a manutenção e 

impermeabil ização dos reservatórios de 

armazenamento e canais de distribuição. 

CONTROLE DE POLUIÇÃO
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Entre as atividades que a Cooper-Rubi realiza para a 

mitigação de impactos sobre o meio ambiente estão:

Ÿ Planejamento e controle de aplicação de vinhaça 

e águas residuárias nas áreas agrícolas, de forma 

a maximizar a eficiência operacional por meio do 

desenvolvimento anual do Plano de Aplicação de 

vinhaça - PAV

Ÿ Investimento na melhoria contínua de estruturas 

e processos das atividades de aplicação de 

vinhaça e águas residuárias no campo.

AÇÕES MITIGADORAS
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Para acondicionamento e armazenamento dos 

resíduos, foi implantado em 2016, a gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos, com foco na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 

12.305/2010.

A Cooper-Rubi avançou em diversas práticas para 

melhorar a gestão dos resíduos sólidos gerados 

em suas operações. Neste sentido, busca 

constantemente a conscientização de seus 

colaboradores para melhorar os índices de 

segregação dos resíduos, reduzindo impactos 

ambientais e os custos de destinação final, e ainda 

ampliando as receitas com a venda de materiais 

recicláveis.

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 09



Ÿ Programa de Gerenciamento dos Resíduos 

Sólidos; 

Ÿ Programa de Responsabilidade 

Socioambiental; e

Ÿ Educação Ambiental.

Ÿ Programa de Conservação da Flora;

Ÿ Programa de Gestão e Controle Ambiental;

Ÿ Programa de Monitoramento e Conservação 

da Qualidade da Água; 

O Plano de Gestão Ambiental-PGA abrange um 

conjunto de ações voltados à preservação 

ambiental, através dos seguintes programas:

Ÿ Programa de Conservação do Solo;

Ÿ Programa de Monitoramento da Fauna:

CONCLUINDO

Recentemente, foram investidos R$ 

1.329,816, 00 em equipamentos e 

infraestrutura ampliação da produção, 

visando, além da produção para consumo 

próprio, a comercialização de energia junto à 

concessionária local.
A empresa possui uma central termoelétrica 

para produção de energia através da biomassa 

(bagaço de cana). Toda a energia utilizada pela 

empresa em suas operações no período de 

safra, é produzida na própria unidade.

Você sabia que a Cooper-Rubi é autossuficiente 

em energia elétrica?

COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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