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Nosso modelo de negócio começa no cultivo da  
cana-de-açúcar realizado de acordo com as melhores 
práticas e procedimentos agrícolas para assegurar a 
segurança das pessoas, a eficiência na utilização de 
insumos e dos recursos naturais e a proteção do meio 
ambiente. Com a garantia de cumprimento dessas 
premissas socioambientais, implementamos diferentes 
projetos e inovações com o objetivo de maximizar a 
produtividade das lavouras e fornecer uma matéria-prima 
de qualidade para as nossas unidades industriais.

Na área agrícola operada diretamente pela companhia, 
cuja produção abastece a unidade Quatá, começamos  
a implementar um plano de desenvolvimento tecnológico 
que abrange todas as etapas do ciclo produtivo e  
busca um crescimento produtivo da ordem de 37% até 
a safra 2022/2023. No último biênio, conseguimos uma 
evolução de 8,5% na quantidade média de toneladas de 
cana-de-açúcar colhida por hectare – o TCH médio.

Inovação e  
produtividade  
no campo

A colheita da 
cana-de-açúcar é 

100% mecanizada 
e realizada sem a 

prática de queimadas

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Unidade Quatá

65,4

 TCH médio         ATR/tonelada

129,0

57,1

132,2

51,5

134,6

55,9

137,4

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Unidade São José

75,3

 TCH médio         ATR/tonelada

130,0

77,4

138,4

74,7

136,0

78,0

137,0

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Unidade Barra Grande

75,3

 TCH médio         ATR/tonelada

128,5

77,4

139,7

74,7

137,5

78,0

138,0

Produtividade no campo

As iniciativas que estão em andamento envolvem, por exemplo, a utilização 
de variedades mais apropriadas para a colheita 100% mecanizada que 
realizamos e novas técnicas de manejo da colheita para aumentar o ganho  
de biomassa nas plantas. 

Outras ações implementadas são preparo profundo do solo, manutenção da 
palha no campo para preservar a umidade da terra, combinação de modelos 
mais eficientes de plantio, controle de pragas e plantas concorrentes e 
sistemas GPS para evitar pisoteio das soqueiras de cana-de-açúcar – o que 
compromete o crescimento da lavoura na safra seguinte.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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Parceiros Agrícolas
O modelo de Parcerias Agrícolas, em funcionamento há 20 

anos, foi adotado com o propósito de ampliar a produtividade 
nos canaviais que abastecem as unidades Barra Grande 
(Lençóis Paulista) e São José (Macatuba). Nesse formato de 
atuação, os Parceiros são responsáveis pelo cultivo e colheita da 
cana-de-açúcar em áreas próprias da Zilor ou arrendadas pela 
companhia e toda a produção é destinada às duas usinas.

A área média sob responsabilidade de cada Parceiro Agrícola 
é de 6,2 mil hectares. Os contratos firmados são de longo prazo 
(cerca de 12 anos) e os produtores são remunerados de acordo 
com a produtividade, com incentivos adicionais para aqueles 
que alcançam índices de açúcar total recuperável (ATR) por 
hectare acima do potencial do ambiente de produção.

Para gerenciar o relacionamento com os Parceiros, possuímos 
uma área administrativa exclusiva e dedicada. Essa equipe é 
responsável pelo desenvolvimento de iniciativas voltadas para a 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

96 94 95 97

Desempenho socioambiental  
dos Parceiros Agrícolas (%)

GRI 102-9 | 103-1 | 103-2 | 103-3

capacitação técnica, incentivo à certificação da produção, 
remuneração dos contratos, verificação da conformidade 
legal e aderência às boas práticas socioambientais.

Uma das exigências feitas é a adesão ao Compromisso 
de Conduta Socioambiental, subscrito por 100% dos 
Parceiros Agrícolas. O documento estabelece parâmetros 
para que a atividade seja conduzida de acordo com as 
exigências legais e critérios adicionais de sustentabilidade 
definidos por clientes e certificadoras. 

O cumprimento desse compromisso é verificado 
regularmente pela Zilor, por meio de visitas periódicas 
às fazendas e auditorias externas. No último biênio, os 
Parceiros Agrícolas tiveram evolução no resultado do 
desempenho socioambiental – exigimos um percentual 
mínimo de 85% de conformidade para que os Parceiros 
possam fazer parte do programa.
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Destaques do biênio

O projeto Parceria de Futuro  
concluiu, na safra 2018/2019, o seu primeiro 
ciclo de formação, com a participação de 
aproximadamente 60 pessoas. O programa, 
iniciado ainda em 2013 com o mapeamento 
de riscos e oportunidades para a sucessão 
empresarial dos Parceiros Agrícolas, teve  
como objetivo a capacitação de novos líderes 
para a gestão das empresas que atuam nesse 
modelo de negócio. Entre os participantes 
estiveram filhos, parentes e indicados pelos 
próprios Parceiros.

O projeto Transformando Ações 
em Resultados, iniciado em 2019, 
é uma iniciativa da companhia para 
incentivar os Parceiros Agrícolas a 
adotarem e ampliarem boas práticas 
que contribuam para o aumento 
da produtividade. Para isso, são 
realizadas palestras técnicas e 
compartilhados casos de sucesso 
realizados pelos próprios produtores.

A certificação Bonsucro de 13 Parceiros Agrícolas até o final  
da safra 2019/2020 foi um dos principais destaques do nosso modelo  
de atuação no último biênio. Com esse esforço, a unidade São José  
passou a ter a segunda maior área cultivada certificada  
do mundo, de acordo com a entidade internacional.

Para envolver os Parceiros Agrícolas nesse processo, realizamos encontros 
de capacitação e discussões técnicas com os representantes das empresas, 
enfatizando a importância dos controles e boas práticas de gestão 
socioambiental. Os critérios estabelecidos para o padrão de produção 
sustentável colocam a Bonsucro como a principal certificação para o setor 
sucroenergético, exigida por clientes no Brasil e no exterior.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3
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Eficiência na indústria
Com três unidades industriais no estado de São Paulo, nossa companhia utiliza uma 

matéria-prima renovável (a cana-de-açúcar) para produzir açúcar, etanol e energia 
elétrica. Nossos processos produtivos são de baixo impacto ambiental e, em todas 
as atividades, priorizamos a segurança dos colaboradores. Nosso objetivo é o de 
continuamente aumentar a eficiência e maximizar a produtividade dos ativos.

Com iniciativas que combinam a capacitação das equipes, projetos de melhoria 
contínua e investimentos nos equipamentos, alcançamos um crescimento de 9,2% 
na quantidade de cana-de-açúcar moída na comparação entre as safras 2018/2019 
e 2019/2020. Com isso, também obtivemos um incremento na produção de açúcar 
(+18,1%) e de etanol (+5,3%) e na exportação de energia elétrica (+12,2%).

A maior eficiência das nossas indústrias é resultado de diversos projetos de melhoria 
realizados no último biênio. Com a capacitação e o engajamento dos colaboradores, 
implementamos a filosofia Lean Six Sigma em diferentes processos, o que permitiu 
direcionar investimentos, reduzir variações e alcançar as metas de produtividade.

Cana-de-açúcar moída (milhões de toneladas)

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

11,3

10,4

9,9

10,8

2018/2019 2019/2020

Produção no biênio

408

 Açúcar produzido (mil toneladas)
 Etanol (mil m3)
 Energia elétrica exportada (mil MWh)

503
455 482

530 511

Na safra 2019/2020, realizamos 2.990 
horas de treinamentos presenciais 
sobre a metodologia Lean Six Sigma 
com a formação de colaboradores 
em Green Belt e Black Belt
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Na safra 2018/2019, finalizamos seis projetos que resultaram em uma 
economia da ordem de R$ 12,9 milhões. Essas iniciativas possibilitaram, por 
exemplo, aumentar a eficiência no tratamento do caldo da cana-de-açúcar, 
reduzir perdas e aumentar o rendimento nos processos de fermentação.

A partir dos aprendizados dessa primeira onda, conduzimos mais dez 
projetos Lean na safra 2019/2020, relacionados a atividades industriais e 
redução do consumo de insumos. A expectativa é que essas iniciativas 
resultem em uma economia anual estimada de R$ 12 milhões.

Sistema de Manutenção  
de Excelência Zilor e Biorigin

Excelência

Processos

Gerenciamento
de 

Desempenho
Organização

Conceito  
TPM

Outra frente na qual trabalhamos foi o desenvolvimento do Sistema 
de Manutenção de Excelência Zilor e Biorigin, um conjunto de 
ferramentas, procedimentos organizacionais, práticas e comportamentos 
desenhados para garantir uma operação de ponta em todas as unidades 
industriais. O Sistema está baseado em quatro pilares – Organização, 
Conceito TPM, Processos e Gerenciamento de Desempenho – e direciona 
uma abordagem integral para obter a maximização da performance de 
colaboradores, processos e equipamentos.

Impulsionados por essa nova cultura, uma iniciativa de destaque do 
biênio foi o Projeto Caldeiraria. Todas as atividades de manutenção e 
otimização em tanques, evaporadores, cozedores e esteiras para as 
três unidades da companhia foram realizadas por nossa equipe própria, 
em vez de prestadores de serviços. Com isso, alcançamos ganhos de 
eficiência e uma economia de aproximadamente R$ 7 milhões no biênio.
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Energia renovável e alimentos Os impactos das mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento 
global passaram a ocupar uma posição central nas discussões sobre 
novos modelos econômicos e produtivos. Em todo o mundo, a sociedade 
demanda a criação de novas soluções que, com menor emissão de 
carbono, possam atender às necessidades de energia, alimentos, bens 
de consumo e outros itens essenciais para a vida moderna.

Nesse cenário, os biocombustíveis ganharam ainda mais relevância. 
Amplamente difundido no Brasil, o etanol de cana-de-açúcar emite 
menos poluentes que a gasolina e tem um balanço de carbono 
praticamente neutro, uma vez que os canaviais absorvem CO2 da 
atmosfera durante seu ciclo de desenvolvimento. Além disso, o produto 
pode ser utilizado na indústria química para a produção de biopolímeros 
que substituem as matérias-primas originadas do petróleo.

Para impulsionar a presença do etanol e de outros biocombustíveis 
na matriz energética, o Brasil instituiu o Programa RenovaBio, uma 
política pública alinhada à meta de descarbonização assumida 
pelo país como signatário do Acordo de Paris, em 2015. A partir de 
2020, as distribuidoras de combustíveis terão de cumprir metas de 
descarbonização mediante a aquisição de Créditos de Descarbonização 
(CBIOs), certificados emitidos pelos produtores de biocombustíveis que 
comprovam a redução das emissões de CO2 por meio de um processo 
produtivo eficiente e ambientalmente responsável.

Nossa companhia foi a primeira entre as associadas da Copersucar a 
conquistar a certificação do RenovaBio. Nossas três unidades iniciaram, 
em 2020, as emissões dos CBIOs, que serão comercializados para 
empresas que têm metas de compensação das emissões.

Quanto maior a eficiência energética para a produção dos 
biocombustíveis, maior a quantidade de CBIOs emitidos. Por isso, 
nossas iniciativas continuarão voltadas para a maximização da eficiência 
energética e redução das emissões de gases de efeito estufa em 
todo o ciclo produtivo. O grupo de trabalho que estruturamos seguirá 
na avaliação de processos e inovações para reduzir o consumo de 
combustíveis, de fertilizantes, de energia elétrica e outros aspectos que 
influenciam no cálculo dos CBIOs.

GRI 102-12

Nossa companhia foi a primeira, 
entre as associadas da Copersucar, 
certificada para a emissão de  
CBIOs do RenovaBio 
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Mudanças climáticas
A quantificação e o controle das emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) são etapas importantes para aumentar 
a eficiência e a sustentabilidade dos nossos processos 
produtivos. Nosso objetivo é fortalecer a contribuição dos 
nossos negócios para uma economia menos dependente 
de energias e combustíveis não renováveis e a redução dos 
impactos decorrentes do aquecimento global.

Realizamos essa avaliação seguindo as diretrizes 
do Programa Brasileiro GHG Protocol, metodologia 
internacionalmente reconhecida para a elaboração  
de inventários das emissões de GEE. 

47,3 tCO2e
emitidas pela Biorigin 

33.334,2 tCO2e
emitidas pela Biorigin 

Emissões diretas 
brutas em 2019

Emissões  
diretas biogênicas 

em 2019

3.700.907,4 tCO2e
emitidas pela Agroindústria

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 305-1 | 305-2

340.879,2  
tCO2e

emitidas pela 
Agroindústria

Desde 2016, publicamos nosso inventário no 
Registro Público de Emissões mantido pelo 
programa, dando transparência às emissões de 
GEE da unidade Quatá nos escopos 1 (emissões 
diretas das operações) e 2 (decorrentes da 
compra de energia elétrica). O inventário abrange 
os gases CO2, CH4, N2O e HFC. A partir de 2020 
(ano-base 2019), com o objetivo de sermos 
mais precisos em nossa avaliação, passamos a 
realizar esse controle de forma separada entre as 
unidades Zilor e Biorigin.
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2016 2017 2018 2019

363,3
327,1

285,5

340,9

Emissões diretas brutas (mil tCO2e)

2016 2017 2018 2019

3.289,8 3.162,9
3.329,4

3.734,2

Emissões diretas biogênicas (mil tCO2e)

A Biorigin responde 
anualmente, desde 2018, 
ao questionário do Carbon 
Disclosure Program (CDP) 
de mudanças climáticas 
e gestão hídrica, que 
abrange questões sobre 
governança, gestão de 
riscos e oportunidades 
e desempenho nesses 
temas. Essas informações 
são compartilhadas pela 
entidade com os membros 
da plataforma CDP, muitos 
dos quais são clientes da 
empresa. Essa iniciativa 
estimula a inclusão de 
aspectos ambientais e 
a avaliação de riscos 
climáticos na tomada de 
decisão, contribuindo 
para fomentar a 
sustentabilidade em toda 
a cadeia produtiva.

Transparência  
na gestão

As emissões do escopo 1 estão associadas 
à queima de combustíveis em veículos e 
equipamentos, inclusive para a geração 
de vapor e energia elétrica. Nas caldeiras, 
a queima da biomassa gera as chamadas 
emissões biogênicas de CO2, que não 
contribuem para o aquecimento global. 
Ao mesmo tempo, conseguimos suprir a 
demanda das operações e evitamos a compra 
de energia elétrica, o que permitiu zerar as 
emissões de GEE no escopo 2 em 2019.

GRI 103-1 | 103-2 | 103-3 | 305-1 | 305-2
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As certificações dos produtos 
da Biorigin são diferenciais 
competitivos reconhecidos 

pelos clientes. Saiba mais sobre 
elas na página 36

Nossos produtos atendem aos mais altos padrões e critérios de 
qualidade de nossos clientes. Adotamos as melhores práticas, 
recebemos o reconhecimento de diferentes certificações e 
asseguramos a responsabilidade socioambiental em todo o ciclo 
produtivo do açúcar, do etanol e da energia elétrica, promovendo 
impactos positivos em toda a cadeia.

Uma das certificações mais importantes para nossos  
produtos é a Bonsucro, que avalia e comprova a produção 
de forma sustentável dos derivados da cana-de-açúcar em 
toda a cadeia de custódia. Nossa certificação abrange as três 
indústrias, a área agrícola da unidade Quatá, 13 Parceiros 
Agrícolas que fornecem cana-de-açúcar e a Biorigin, o que 
garante aos clientes um elevado padrão de sustentabilidade  
e rastreabilidade da matéria-prima.

Para o etanol, investimos em certificações adicionais que 
permitem a comercialização do biocombustível para mercados 
com exigências adicionais de descarbonização da matriz 
energética. Dessa maneira, nossos produtos acessam países 
como Estados Unidos, Japão e Canadá.

Qualidade dos produtos

GRI 102-11 | 102-12
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2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

564,9 558,9

357,7

444,3

Açúcar produzido com  
certificação de segurança de  
alimentos (mil toneladas)

Nosso açúcar também é certificado de 
acordo com a norma FSSC 22000, que 
estabelece padrões para produção segura 
de alimentos. A variação do volume de 
produção açucareira entre os anos, com 
redução em 2018/2019 e leve recuperação 
em 2019/2020, é resultado do mix de 
produtos, que privilegiou o etanol no último 
biênio em função do cenário mais favorável 
para a comercialização do biocombustível.

Além das auditorias regulares para 
verificação e obtenção das certificações, 
nossas unidades são visitadas regularmente 
por clientes que adquirem nossos produtos 
por meio da Copersucar S.A. Nas safras 
2018/2019 e 2019/2020, fomos aprovados 
em 100% desses processos, atestando o 
alto padrão de qualidade das operações e 
produtos da Zilor.

Na safra 2019/2020 
as unidades Barra 

Grande e Quatá ficaram 
entre as três primeiras 

colocadas na premiação 
do Programa de 

Certificação, Qualidade, 
Estoque e Processos 
2020 – realizada pela 

Copersucar. A unidade 
Barra Grande conquistou 

o 2º lugar e a unidade 
Quatá o 3º lugar.

Em 2019, a unidade Barra 
Grande foi eleita a terceira 
melhor fornecedora de açúcar 
da Coca-Cola Brasil, uma das 
maiores multinacionais do 
setor de alimentos e bebidas 
do mundo. O prêmio reconhece 
o desempenho das empresas 
considerando critérios de 
segurança de alimentos, 
qualidade, responsabilidade 
social e sustentabilidade 
na cadeia produtiva e na 
aquisição de terras.

2º  
lugar

3º  
lugar

GRI 102-11 | 102-12 | FP5
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31 

FSSC 22000 
Norma mundial para o Sistema de Gestão de Segurança de Alimentos,  
reconhecida pelo Global Food Safety Initiative (GFSI)

Bonsucro 
Principal certificação internacional voltada à sustentabilidade no setor sucroenergético, por meio  
do cumprimento de elevados requisitos econômicos, ambientais e sociais em todo o processo  
de cultivo de cana-de-açúcar e produção de derivados

RenovaBio 
Política nacional voltada para expandir a produção de biocombustíveis no Brasil. Estimula o crescimento  
do etanol com base na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, econômica e social, e compatível 
com o crescimento do mercado

RFS2 (Renewable Fuel Standard) 
Registro na Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, exigido para a comercialização de 
biocombustíveis em território norte-americano

LCFS (Low Carbon Fuel Standard) 
Registro na California Air Resources Board (CARB), entidade regulatória da Califórnia (EUA) que 
supervisiona a conformidade da produção e do transporte de combustíveis de baixo carbono no estado

METI 
Critérios relacionados à sustentabilidade do biocombustível exigidos pelo  
Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) do Japão

British Columbia 
Registro na entidade regulatória da British Columbia (Canadá) que supervisiona a conformidade  
da produção e do transporte de combustíveis de baixo carbono no estado

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 
Registro em plataforma que permite armazenar, compartilhar e comunicar informações de produção  
e qualidade com nossos clientes

Etanol Mais Verde – protocolo de intenções celebrado entre o estado de São Paulo e entidades  
do setor sucroenergético (ORPLANA e UNICA) que define dez diretrizes para a adoção de melhores  
práticas na cadeia setorial

Selo Energia Verde – certificação concedida pela UNICA e pela CCEE a empresas  
que usam energia gerada a partir da biomassa de cana-de-açúcar

Produto
Barra 

Grande
São  
José Quatá

Açúcar

Açúcar e 
Etanol

Etanol

Etanol

Etanol

Etanol

Etanol

Açúcar e 
Etanol

Açúcar, 
Etanol e 
Energia

Energia

Certificações

GRI 102-11 | 102-12 | 103-3
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Energia elétrica  
renovável

Nossas unidades industriais 
também produzem energia  
elétrica a partir da biomassa 
de cana-de-açúcar, uma fonte 
renovável obtida após a moagem 
para a produção de açúcar e de 
etanol. Com essa configuração, 
asseguramos 100% da necessidade 
energética para nossas usinas e 
exportamos o excedente para o 
Sistema Interligado Nacional (SIN), 
ampliando a presença de  
fontes renováveis na matriz 
energética nacional.

A comercialização ocorre por 
meio de contratos firmados com 
as distribuidoras de energia, no 
chamado mercado regulado, 
e de contratos bilaterais com 
comercializadoras independentes, 
que atuam no mercado livre. Ambas 
as operações seguem as regras 
e parâmetros estabelecidos pela 
Agência Nacional de Energia  
Elétrica (Aneel).

455 GWh 
exportados  
na safra  
2018/2019

511 GWh 
exportados  
na safra  
2019/2020

o suficiente para iluminar uma 
cidade com mais de 500 mil 
habitantes no mesmo período
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Água
Os projetos de melhoria nos processos industriais e os 

investimentos nas unidades também são direcionados para 
aumentar a eficiência na utilização da água na indústria. 
Os recursos hídricos, captados em rios e poços artesianos 
conforme outorgado pelos órgãos ambientais, são utilizados 
majoritariamente para o resfriamento dos equipamentos e 
lavagem de máquinas e instalações. 

Apenas 1% da água captada é destinada à operação agrícola 
na unidade Quatá, que tem um solo com características mais 
restritivas e necessita de irrigação para o desenvolvimento 
adequado dos canaviais.

A cada ano, buscamos reduzir a necessidade de captação 
de água para nossas atividades. Em 2018, implementamos o 
Programa ReduZilor, que estabelece como meta, até 2025, atingir 
um consumo de no máximo 0,99 metros cúbicos (m³) para cada 
tonelada de cana-de-açúcar moída. Considerando o período de 
processamento da cana-de-açúcar (moagem), esse índice já foi 
de 1,86 m³/tonelada na safra 2019/2020. A captação de água para 
nossas operações nesse período totalizou 20,1 milhões de m³.  
Na safra 2018/2019, o volume captado foi de 21,2 milhões de m³,  
com índice de captação de 2,14 m3/tonelada. Considerando todo 
o último ano-safra, consumimos 24,2 milhões de m3 de água, 
volume 3,3% menor do que em 2018/2019.

Nossa meta é,  
até 2025, consumir 

no máximo  
0,99 m³  

de água para  
cada tonelada de 

cana moída

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

19,7 19,8 21,2 20,1

Consumo de água no período de moagem

1,84 1,91
2,14

1,86

 Consumo total (milhões de m3)
 Consumo relativo (m3/tonelada  

   de cana moída)
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Redução do  
consumo de água

Na unidade Quatá, utilizando a 
metodologia Lean Six Sigma, uma equipe 
formada por profissionais de diferentes 
áreas desenvolveu um projeto de grande 
amplitude, que identificou causas-raízes 
e processos nos quais as intervenções 
poderiam resultar em menor necessidade 
de captação de água. 

A partir dessa avaliação, foram 
definidos planos de ação para instalação 
de equipamentos de recuperação 
de condensado, mudanças de 
procedimentos operacionais e melhorias 
de controles internos – tanto na unidade 
de açúcar e etanol quanto na fábrica da 
Biorigin. No final da safra 2019/2020, três 
desses planos já haviam sido finalizados 
e outros seis estavam em andamento. 

Além dessa iniciativa, a unidade Quatá 
passará a contar com um sistema para 
o tratamento das águas residuárias 
dos processos de produção de açúcar, 
etanol, energia e derivados de levedura, 
o que permitirá o reaproveitamento de 
100% desse efluente diretamente na 
indústria – atualmente, a destinação 
ocorre na fertirrigação. A implementação 
das estruturas ocorrerá durante a safra 
2020/2021. A expectativa é, por meio 
do projeto Six Sigma e das outras ações 
adjacentes, alcançar uma redução de 
50% no volume de captação nessa 
unidade industrial.

Todas as nossas unidades têm elaborado 
planos de ação para reduzir a necessidade de 
captação de água. O investimento em projetos 
com essa finalidade, somando as safras 
2018/2019 e 2019/2020, foi de R$ 18,8 milhões 
e os recursos foram destinados a diferentes 
projetos para instalação, manutenção e 
adequação de equipamentos industriais.

Uma das principais vantagens do nosso 
modelo produtivo é a reutilização dos efluentes 
industriais. A água residuária da indústria 
e a vinhaça, que se originam do processo 
produtivo de etanol, são totalmente destinadas 
para a fertirrigação dos canaviais – uma boa 
prática agrícola que contribui para reduzir 
a necessidade de utilização de insumos e 
fertilizantes. Dessa forma, não há descarte de 
efluentes industriais em rios e lagoas.

Os resíduos gerados nas indústrias  
também são reutilizados nos canaviais.  
A torta de filtro e as cinzas das caldeiras de 
biomassa são incorporadas ao processo 
agrícola para a adubação do solo após 
passarem por compostagem. O bagaço  
da cana-de-açúcar, gerado após a moagem,  
é totalmente separado para ser utilizado  
como biomassa nas caldeiras que geram 
energia elétrica.

Para além das fronteiras da companhia, 
dialogamos continuamente com outros  
agentes nas regiões em que operamos a 
fim de definir, em conjunto, as melhores 
estratégias para o uso da água como um 
recurso compartilhado. Nesse contexto, 
participamos do Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Aguapeí e Peixe (na região de Quatá) 
e dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos 
Rios Tietê e Jacaré e do Rio Lençóis (na região 
de Macatuba e Lençóis Paulista).
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