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FAZENDA RONCADOR

1. INTRODUÇÃO
Ao longo de anos de muito trabalho, o Grupo Roncador, com uso de
tecnologia de ponta, métodos modernos de gestão e vontade de construir
um futuro melhor, desenvolveu um sistema produtivo que considera a
sustentabilidade como parte do negócio.
A preocupação com o meio ambiente, o bem estar animal e o ser humano
fez com que o Grupo Roncador entendesse a necessidade de formalizar
suas boas práticas de produção e implantar um sistema de melhoramento
contínuo por meio da implantação do presente Sistema de Gestão
Ambiental e Social (SGAS).
Um Sistema de Gestão Ambiental e Social é um processo dinâmico e
contínuo, iniciado e apoiado pela gerência e que requer o engajamento de
todos colaboradores da empresa, das comunidades locais diretamente
afetadas pelo projeto (“Comunidades Afetadas”’) e de outras partes
interessadas, se o caso.
O SGAS proporcionará uma abordagem metodológica de gestão de riscos e
impactos socioambientais de maneira estruturada e contínua, promovendo
um desempenho socioambiental sólido e sustentável, visando a melhoria
dos resultados financeiros, sociais e ambientais.
O presente Sistema de Gestão Ambiental e Social foi elaborado em
conformidade com a NBR ISO 14.001 e está embasado no conceito “PlanDo-Check-Act” (“PDCA”), fornecendo um processo interativo para alcançar
a melhoria contínua. O ciclo PDCA pode ser brevemente descrito como: (i)
“Plan” (planejar), estabelecendo os objetivos ambientais e os processos
necessários para entregar resultados de acordo com a política ambiental
da Roncador; (ii) “Do” (fazer), implementando os processos conforme
planejado; (iii) “Check” (checar), monitorando e medindo os processos em
relação à política ambiental e reportando seus resultados e (iv) “Act”
(agir), adotando ações para melhoria contínua.
A seguir, serão analisados os seguintes tópicos: (i) objetivos do SGAS; (ii)
histórico da Fazenda Roncador; (iii) detalhes da propriedade; (iv) descrição
de atividades, identificação de impactos e suas formas de mitigação; (v)
aspectos sociais; (vi) formas de monitoramento; (vii) melhorias e (viii)
resposta a emergências.
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2. OBJETIVOS
Por meio do presente SGA, a Fazenda Roncador tem como objetivos:
Demonstrar cumprimento à legislação nacional aplicável;
Ressaltar a importância da gestão do desempenho socioambiental durante o
desempenho das atividades agrícolas e pecuárias;
Identificar e avaliar os riscos e impactos ambientais das atividades da
Fazenda Roncador;
Estabelecer critérios de avaliação, monitoramento e análise dos impactos
ambientais identificados;
Adotar uma hierarquia de mitigação para prever e evitar ou, quando não for
possível evitar, minimizar e, nos casos em que permaneçam impactos
residuais, compensar/neutralizar os riscos e impactos para os trabalhadores
e o meio ambiente;
Avaliar melhorias a serem implantadas na Fazenda Roncador por intermédio
do SGA;
Formalizar as ações adotadas na Fazenda Roncador para garantir o bem
estar animal, social e ao meio ambiente;
Promover e proporcionar bem estar à comunidade afetada e assegurar que
informações socioambientais pertinentes sejam divulgadas e disseminadas.
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3. HISTÓRICO DA FAZENDA RONCADOR
A Fazenda Roncador começou pelas mãos de Pelerson Soares Penido, em 1978,
quando adquiriu suas primeiras terras no Mato Grosso.
Por ser um empreendedor nato e ter um compromisso com o desenvolvimento
socioeconômico nacional, Sr. Penido lançou-se o desafio de montar um projeto
pecuário moderno no Vale do Araguaia, mais especificamente em Querência (MT).
Com o passar dos anos, e com base em suas próprias experiências, a Roncador
desenvolveu e adotou três princípios basilares para a gestão de seus negócios:

"produzir alimentos que
queremos consumir, deixar
a terra melhor do que
encontramos e agir como
gostaríamos que agissem
conosco."

Esses três princípios levaram a empresa a
construir,
com
boa
gestão,
muita
tecnologia
e
compromisso
com
a
sustentabilidade, um modelo produtivo
rentável e benéfico ao meio ambiente,
com respeito pelas pessoas e pelos
animais.
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Há pouco mais dez anos, iniciou-se um novo ciclo com a implantação
progressiva da integração lavoura-pecuária, a adoção de novas práticas de
gestão e uma nova compreensão da relação com o meio ambiente. Com seu
sucesso e bons resultados, atraiu a atenção de pesquisadores da EMBRAPA –
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária vinculada ao Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, a qual rendeu uma cooperação
técnica para avaliar e atestar o sistema produtivo capaz de produzir carne
bovina com volumes de emissão de carbono mitigados.
Dentro desse novo sistema produtivo, que integra pecuária regenerativa e
agricultura de alta tecnologia, a Fazenda Roncador cuidou a terra e obteve um
resultado econômico melhor.

Hoje, o ciclo do sistema produtivo da
Fazenda Roncador se inicia em
outubro com o plantio da soja. Essa
soja, durante seu desenvolvimento,
fixa nitrogênio biologicamente no
solo.
Após
sua
colheita,
em
fevereiro, é plantado o capim, que
utiliza o nitrogênio colocado no solo
para crescer com mais vigor. Os
animais entram nesse capim e se
alimentam no período da seca, tendo
uma
condição
nutricional
diferenciada, reciclando também os
nutrientes e colocando vida no
sistema através de seus resíduos.
Em outubro, o gado sai dessas áreas
e
inicia-se
o
ciclo
da
soja
novamente.
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DADOS
Por meio desse sistema
de integração lavourapecuária,
a
Fazenda
Roncador é hoje um
exemplo de atividade
agropecuária de sucesso,
tendo aumentado em 57
vezes
o
volume
de
alimentos produzidos na
mesma área.

Além disso, a Fazenda Roncador é referência em sustentabilidade no
agronegócio. Desde 2016 a empresa é premiada pelo Programa 3S (Soluções
para Suprimentos Sustentáveis) desenvolvido pela Cargil com execução pelo
Instituto BioSistêmico (IBS). O programa reconhece o melhoramento contínuo
de sustentabilidade das fazendas produtoras de soja e a certificação é
atribuída às propriedades que cumprem os requisitos do programa:
desmatamento zero após 2008, bem-estar do trabalhador rural, gestão de
gases de efeito estufa (GEE) e melhoramento contínuo dos seus indicadores.
A Roncador também integra iniciativas da empresa Produzindo Certo (Aliança
da Terra). Desde de 2008 a empresa contrata diagnósticos socioambientais da
Produzindo Certo, a fim de obter uma visão ampla e integrada dos pontos
positivos e das necessidades de melhoria, servindo de guia para as ações do
Grupo Roncador. A empresa integra também outra iniciativa com a Produzindo
Certo, dentro do programa de acompanhamento dos fornecedores de carne
Rubia Gallega e é visitada anualmente pelos técnicos da Produzindo Certo,
que avaliam aspectos legais, ambientais, sociais, econômicos, de bem-estar
animal e de rastreabilidade.
Anualmente a empresa reforça seu comprometimento com a preservação da
natureza, mantendo mais de 66 mil hectares de floresta preservada na
Fazenda Roncador. Além de possui política contra o desmatamento ilegal, na
Fazenda Roncador não há, desde 2008, conversão de áreas de mata nativa em
novas produção agrícola ou pecuária. Pelo contrário, a empresa possui um
viveiro que produz mais de 40 mil mudas de espécies nativas por ano para
ampliar a cobertura florestal.
PÁGINA 7

Com a proteção da floresta nativa, tem-se também a conservação da fauna e
flora local. Por isso, os investimentos e a dedicação do Grupo Roncador
foram reconhecidos pelo Instituto Onça-Pintada, que outorgou à Fazenda
Roncador o primeiro Certificado Onça-Pintada pela preservação dos felinos
ameaçados de extinção no Brasil.
Nesse processo de unir a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade
ambiental, a Fazenda Roncador não apenas compensou sua emissão de
gases do efeito estufa, mas se tornou sequestradora de carbono, ajudando
no combate contra o aquecimento global, como ficou demonstrado pelo
estudo desenvolvido pela Pangea Capital, em 2018. O estudo constatou que a
Fazenda Roncador captura mais de 89 mil toneladas de carbono equivalente,
compensando todas as suas emissões de gases do efeito estufa e
capturando carbono equivalente a 50 mil carros rodando mil quilômetros por
um mês durante um ano todo. O Grupo também já fechou parceria com a
Pangea Capital para realização dos balanços anuais de carbono para as
Safras de 2019-2020 e 2020-2021, de forma de monitorar e reduzir ainda
mais seus lançamentos de gases de efeito estufa.
Na mesma vertente, tem um compromisso com a redução do uso de
defensivos agrícolas, apostando em estudos avançados e experimentos em
laboratório para uso consciente, além de apostar no controle biológico de
pragas.
A Roncador também acredita no compartilhamento de informações sobre
seus métodos de produção sustentável e seus resultados com demais
produtores rurais como forma de contribuir para promoção da questão
socioambiental no Brasil.
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Por intermédio de seu Diretor Presidente, Pelerson Penido Dalla Vecchia, o
Grupo Roncador participou, em 2020, de debates e entrevistas promovendo o
tema sustentabilidade, dentre eles: “Boas Práticas para Pecuária - Brasil e
Austrália”, acessível no canal do Youtube "Nuffield International Farming
Network"; “Os Segredos dos Gestores das Melhores Fazendas” e “Balanço de
Carbono da Pecuária no Brasil”, ambos do canal Giro do Boi, e a
“Agropecuária Regenerativa de Baixo Carbono”, da Live Conexão Agro.
Além disso, a Fazenda Roncador obteve reconhecimento nacional em
reportagens jornalísticas pelos seus métodos de produção sustentável
divulgados pelos jornais Valor Econômico, Folha de São Paulo, Capital Reset
etc.
A empresa acredita igualmente no compartilhamento de conhecimento e
propósitos com nossos colaboradores. Sem as pessoas, sem que elas
acreditem no que fazem, não há como desenvolver um método produtivo
eficiente e sustentável. Por meio de treinamentos e do compartilhamento de
conhecimento, desenvolve-se líderes e colaboradores que compartilham
valores e propósitos do Grupo Roncador.
A empresa aposta em pesquisas de satisfação, estímulo de crescimento
profissional por meio do programa “Escolha seu Caminho” e manutenção da
harmonia e dos valores no ambiente de trabalho com esforço conjunto, além
de contar com um Código de Conduta, criado com base nos valores e crenças
do Grupo Roncador, que visa orientar todas as atividades com integridade,
respeito ao próximo, crescimento sustentável e desenvolvimento através do
trabalho e esforço conjunto.
Maiores
detalhes
podem
ser
encontrados
em
um
site
(www.fazendaroncador.com.br) especialmente criado com o intuito de
disseminar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento e para a
conscientização dos produtores rurais e da sociedade em geral.
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4. DADOS DA FAZENDA RONCADOR
Proprietário: Agropecuária Roncador Ltda.
CNPJ: 03.144.060/0001-76
Endereço: Fazenda Roncador, s/n, Zona Rural, Município de Querência/MT
Área total: 147.433,988 hectares
Atividade principal: Plantio de soja e gado de corte
a) Localização
A Fazenda Roncador está localizada no município de Querência - MT, a 63
quilômetros da saída da cidade. O município de Querência está situado no
nordeste de Mato Grosso, na região do baixo Xingu, microrregião de
Canarana, mesorregião do nordeste mato-grossense e faz fronteira com os
municípios de Feliz Natal, São Félix do Araguaia, Alto da Boa Vista, Bom
Jesus do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, Canarana e Gaúcha do Norte. A
cidade está a 912 quilômetros da Capital Cuiabá/MT.

FONTE: INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA
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b) Mapa do uso do solo
A Fazenda Roncador possui área total de 147.433,988 hectares, sendo que,
30.295,61 hectares são destinados à agricultura, 26.932 hectares à
pecuária e 66.595,15 hectares de reserva legal e área de proteção
permanente, 2.158,33 e 1.640,90 hectares referentes a benfeitorias,
estradas e corpos hídricos. Ainda, a Roncador celebrou com a empresa
Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A., contrato de parceria
para exploração de 19.812 hectares de área produtiva dentro da Fazenda
Roncador.

c) Áreas Ambientalmente Relevantes
A Fazenda Roncador atualmente possui 66.595,15 hectares de área de
reserva legal e 11.252,95 áreas de Áreas Ambiente Protegidas sobrepostas
à reserva legal e 2.158,33 hectares de corpos hídricos, conforme Cadastro
Ambiental Rural da propriedade, ainda pendente de validação pela
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso.
As Áreas de Preservação Permanente da Fazenda Roncador são compostas
por áreas próximas a cursos d’água, nascentes e lagoas naturais, conforme
artigo 4º, incisos I a IV do Código Florestal Brasileiro, sendo protegidas e
monitoradas anualmente.
A propriedade possui CAR (Cadastro Ambiental Rural) e a APF (Autorização
Provisória de Funcionamento).
PÁGINA 11

Esta política está alinhada com os valores do Código de Conduta do Grupo Roncador e
com a Declaração de Não Desmatamento e Exploração.

2021
2018| |JUNHO
MARÇO

FAZENDA
MEMPHIS
RONCADOR
SOLUÇÕES

d) Fauna

e) Construções

Na Fazenda Roncador é possível
encontrar animais característicos
tanto do bioma amazônico quanto do
bioma
cerrado,
como:
jacarés,
serpentes, araras, maritacas, lobo
guará,
macacos,
antas,
bicho
preguiças, emas, capivaras, tuiuiú,
rãs, pererecas e outros anfíbios,
além
de
grande
variedade
de
pássaros e insetos.

A
Fazenda
Roncador
possui
um
complexo
de
construções
para
execução de suas atividades e bem
estar dos funcionários.

Ainda, há evidencias de que onças
pintadas, animal em riscos de
extinção,
habitam
áreas
de
preservação ambiental da Fazenda
Roncador.
Pelas ações de preservação do
animal
concederam
à
Fazenda
Roncador o primeiro certificado do
Instituto
Onça
Pintada
pela
preservação do animal em risco de
extinção e preservação de seus
habitats naturais.

Atualmente a Fazenda Roncador conta
com vila residencial, alojamentos, casas
de retiro abrigando perto de 500
colaboradores.
Dentro da Fazenda Roncador ainda há
escola
para
ensino
infantil
e
fundamental, igreja, quadra de futebol,
pátio para reuniões e recreação,
enfermaria, refeitório e mercado.
Além disso, para execução de suas
atividades
possui
06
silos
com
capacidade individual para 120 mil
sacas de soja de 60kg e dois armazéns
de soja, barracão para armazenamento
de ração do gado, área de manutenção e
oficina
mecânica,
posto
de
abastecimento
de
combustível,
aeródromo particular, escritórios.
Relatório
fotográfico
das
áreas
construídas da Fazenda Roncador estão
no Anexo 01 do presente relatório.
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f) Comunidade
Na Fazenda Roncador residem aproximadamente 1.000 pessoas, dentre
funcionários, familiares e outros prestadores de serviços essenciais que
possuem residência física.
Ainda,
anualmente
109
prestadores
de
serviços
permanecem
temporariamente na Fazenda durante execução de outros serviços como
construção civil e de transporte de cargas.
Próximo à Fazenda Roncador há dois assentamentos do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Anualmente a Roncador
promove uma ação social nesses assentamentos por meio de doação de
cestas básicas.
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5. LICENCIAMENTO E CERTIFICAÇÕES
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6. POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL
A
Fazenda
Roncador
está
comprometida em desenvolver um
modelo de negócios sustentável em
todas suas operações, protegendo
florestas, respeitando os direitos dos
trabalhadores e das comunidades e
cumprindo a legislação regional e
nacional das jurisdições onde estão
suas operações.
Possui a Política Socioambiental
(Anexo
02)
contendo
todos
os
compromissos ambientais e sociais
da
Fazenda
Roncador,
visando
promover e facilitar a boa governança
na
proteção,
restauração
e
conservação dos recursos florestais
bem como as boas práticas agrícolas
e pecuárias aplicáveis.
Além disso, a Fazenda Roncador
publicamente
declarou
seu
comprometimento
com
o
meio
ambiente e sua preservação por meio
da Declaração de Política de Não
Desmatamento e Exploração publicada
em
seu
website
www.fazendaroncador.com.br. (Anexo
03).
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6. COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL
a) Gerente de Assuntos Ambientais e Gerente de Assuntos Sociais
Os assuntos socioambientais da Fazenda Roncador passam pela supervisão
do Gerente de Assunto Ambientais e Sociais, que é responsável pela gestão
geral dos assuntos tratados no presente Sistema de Gestão Ambiental e
Social, bem como pelo atendimento às políticas internas socioambientais da
Fazenda Roncador.
Caberá ao Gerente de Assunto Ambientais (a) a gestão das áreas de proteção
ambiental, coordenando o replantio de mudas e instalação de cercas nas
áreas ambientalmente protegidas; (b) elaboração de relatório anual sobre a
recuperação de áreas de preservação permanente, quando houver; (c) auxiliar
no monitoramento proposto no capítulo 10 abaixo; (d) propor melhorias e
revisões necessárias ao presente Sistema de Gestão Ambiental e Social; (e)
auxiliar sempre que demandado pelo Comitê Ambiental ou pela diretoria da
Fazenda Roncador em questões ambientalmente relevantes.
b) Comitê Ambiental
O Comitê Ambiental da Fazenda Roncador será composto por no mínimo 03
(três) e no máximo 07 (sete) membros, que serão eleitos pelo Diretor
Presidente e poderão ser destituídos a qualquer tempo. Em caso de ausência
ou impedimento temporário de qualquer dos membros, o membro ausente
poderá indicar suplente para agir em seu lugar. Não sendo indicado
substituto, as reuniões e deliberações serão realizadas sem a participação
do membro ausente.
O Comitê Ambiental se reunirá, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez ao
ano para acompanhamento de questões ambientalmente relevantes da
Fazenda Roncador, revisão do presente relatório e indicação de melhorias.
Além disso, poderá o Comitê Ambiental será acionado extraordinariamente
sempre que houver um evento danoso ao meio ambiente, para que sejam
traçadas estratégias de combate, mitigação e reparação, se o caso, além de
elaborar relatórios da ocorrência.
Novos projetos que possuam alto impacto ambiental deverão igualmente ser
apresentados previamente ao Comitê Ambiental, para que formas de
mitigação e/ou compensação sejam pensadas e adotadas.
PÁGINA 16
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8. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES,
SEUS IMPACTOS E FORMAS DE
MITIGAÇÃO
Todos os setores da Fazenda Roncador possuem Procedimento Operacional
Padrão – POP específicos para suas atividades, de maneira a informar e
estabelecer um padrão de atuação a todos os colaboradores, além de manter
os processos em consonância com o presente Sistema de Gestão Ambiental.
Assim, a avaliação dos impactos ambientais relevantes e suas formas de
mitigação adotados na Fazenda Roncador, indicados nas tabelas abaixo,
levaram em consideração os Procedimentos Operacionais Padrão de cada
área, bem como as benfeitorias locais e a documentação complementar
como
licenciamentos,
certificações
e
relatórios
ambientais
e/ou
operacionais.
Após avaliação, o processo para a identificação dos aspectos ambientais
significativos associados às atividades das unidades operacionais
consideraram: a) emissões atmosféricas; b) lançamentos em corpos d’água;
c) gerenciamento de resíduos; d) contaminação do solo; e) uso de matériasprimas e recursos naturais; f) outras questões locais relativas ao meio
ambiente e à comunidade.
Dessa forma, passamos à análise dos aspectos supracitados por setor da
Fazenda Roncador, além de outros impactos específicos de cada atividade.
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A) AGRICULTURA
A Fazenda Roncador possui 30.295,61 hectares de área destinada ao plantio
de soja. Historicamente a Fazenda Roncador vem aumentando a produção de
soja na mesma área, tendo produzido 96.503 toneladas de soja na Safra de
2020/2021 e almejando alcançar a produção de 105.655 toneladas de soja
em até 2025.
Há aproximadamente 10 anos a Fazenda Roncador introduziu a agricultura
em sua área e desenvolveu seu modelo de produção: a ILPP – Integração
Lavoura, Pecuária e Pessoas. Isso porque são claramente representativos os
resultados da unidade quando há uma sinergia provinda da integração de
todas as pessoas, de todos os níveis e setores para um único objetivo:
produzir mais alimento de forma mais inteligente, rentável e sustentável.
No que tange aos impactos ambientais negativos da agricultura,
tradicionalmente são considerados: (i) o desmatamento ilegal para o plantio;
(ii) o uso indiscriminado da água para irrigação; (iii) a contaminação das
águas e solos com uso de fertilizantes e agrotóxicos em volumes excessivos;
e a (iv) a perda da biodiversidade natural para o plantio.
Contudo, na agricultura da Fazenda Roncador adotam-se as melhores
práticas agrícolas relacionadas ao manejo, conservação do solo e
preservação dos recursos naturais, dentre elas: (i) proibição de abertura de
novas áreas de floresta nativa; (ii) compra da semente da soja junto a
terceiros licenciados; (iii) não utilização de irrigação artificial; (iv) estudos e
relatórios anuais para avaliação da conservação do solo e diagnóstico para
ações corretivas, minimizando a utilização de fertilizantes químicos; (v)
gestão de usos de defensivos agrícolas por meio do Manejo Integrado de
Pragas e o Manejo Integrado de Doenças; (vi) uso de fertilizantes biológicos
e biodefensivos; (vii) destinação correta de resíduos, (viii) adoção do modelo
ILPP e (ix) investimento em softwares de monitoramento para optimização e
aumento da eficiência na agricultura, evitando desperdícios.
Abaixo, tem-se o quadro resumo dos impactos ambientais gerados pela
agricultura e suas formas de mitigação.
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Quadro resumo dos impactos e formas de mitigação da agricultura:

PÁGINA 19

2021 | JUNHO

FAZENDA RONCADOR

Quadro resumo dos impactos e formas de mitigação da agricultura:
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B) PECUÁRIA
A Fazenda Roncador possui 26.932 hectares de área pastagem que abrigam
em torno de 66.000 cabeças de gado distribuídos nos sistemas de pasto
livre, semi confinamento e confinamento.
Além disso, o setor de pecuária é responsável pelo plantio de milho em 524
hectares destinados exclusivamente para alimentação do gado, produção de
mais de 50 mil rolos de feno e mais de 20 mil toneladas de silagem.
No que tange aos impactos ambientais negativos da pecuária,
tradicionalmente são considerados: (i) o desmatamento ilegal para
pastagem; (ii) o acesso a corpos hídricos pelo gado; (iii) a contaminação de
corpos d’agua pela ausência de destinação correta dos resíduos do
confinamento; (iv) a perda da biodiversidade; e (v) aumento dos gases de
efeitos estufa produzidos pelo rebanho.
Contudo, na pecuária da Fazenda Roncador adotam-se as melhores práticas
de manejo e bem estar animal, além da utilização de inovações tecnológicas
que mitigam os impactos da atividade, dentre elas: (i) recuperação de
pastagens degradadas; (ii) manejo do gado feito de forma respeitosa, sem
agressão, e planejamento alimentar estruturado (iii) tratamento e uso dos
resíduos do confinamento como adubo; (iv) construção de bebedouros
artificiais, não sendo necessário o acesso a rios, lagoas e etc. (v) construção
de cercas para proteção de áreas de preservação permanente para evitar
invasão do gado; e (vi) política de proibição de aquisição de bezerras para
reposição de matrizes de produtores rurais que estejam com restrição de
embargo junto ao IBAMA.
Além disso, a Fazenda Roncador assumiu compromisso com a preservação
da onça pintada, animal ameaçado de extinção, obtendo o primeiro
Certificado do Instituto Onça Pintada, mesmo com a predação de centenas
de bezerros pelo felino, o que representa mais de 50% das causas de
mortalidade da fazenda. Algumas câmeras instaladas em locais estratégicos
dentro de matas e próximo a pastagens já capturaram diversas imagens da
onça em seu habitat, não sendo adotada nenhuma forma de combate ou
manejo ao felino pela Fazenda Roncador.
Abaixo, tem-se o quadro resumo dos impactos ambientais gerados pela
pecuária e suas formas de mitigação.
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Quadro resumo dos impactos e formas de mitigação da pecuária:
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C) ADMINISTRATIVO
O setor administrativo é o departamento responsável por prestar apoio as
áreas produtivas e essenciais na Fazenda Roncador por meio da gestão
integrada com outros setores, comunidade local e comunidades vizinha.
Integram o setor administrativo as seguintes áreas: almoxarifado, zeladoria,
financeiro, contratos, T.I, recursos humanos, segurança e medicina do
trabalho, portaria e meio ambiente, além de realizar a gestão de terceiros
contratados como: segurança patrimonial, restaurante e mercado, transporte
rodoviário entre outros, visando a qualidade de vida dos colaboradores e
moradores e um ambiente ecologicamente equilibrado.
O setor é comprometido com o bem estar social e em proporcionar qualidade
de vida as pessoas que fazem parte da empresa. O cuidado e zelo está em
servir bem as demais áreas que compõe a Fazenda Roncador e a comunidade
local e vizinha, com compromisso e satisfação para todos os que residem na
fazenda.
Tradicionalmente, tem-se que qualquer atividade que o homem exerça no
meio ambiente em que vive, provocará de certa forma um impacto ambiental,
sendo ele direto ou indireto. Os impactos negativos no meio ambiente
provenientes de ações antrópica estão relacionados com o aumento das
áreas urbanas, aumento de veículos automotivos, uso irresponsável dos
recursos naturais, consumo exagerado dos bens naturais e materiais, e a
produção constante de lixo. O funcionamento de escritório administrativo
também causa impacto no meio ambiente, podendo acarretar danos as
futuras gerações.
Contudo, na Fazenda Roncador o setor administrativo atua de forma a
mitigar e/ou compensar os impactos ambientais causados pela antropização
do local. Veja a tabela a seguir:
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Quadro resumo dos impactos do setor administrativo e da coletividade e
suas formas de mitigação:
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Quadro resumo dos impactos do setor administrativo e da coletividade e
suas formas de mitigação:
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Quadro resumo dos impactos do setor administrativo e da coletividade e
suas formas de mitigação:
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D) MANUTENÇÃO
O departamento de manutenção da Fazenda Roncador é responsável pela
manutenção preventiva e corretiva de todos equipamentos agrícolas,
veículos e ferramentas necessárias para a atividade da empresa. O setor é
dividido em borracharia, funilaria, elétrica. Lavagens de peças, lava jato,
estoque e posto de abastecimento para a abastecimento da frota da fazenda.
Toda atividade de oficina mecânica gera resíduos sólidos comuns e
contaminados, sendo que os impactos ambientais mais comuns estão
relacionados à contaminação do solo e corpos hídricos, caso não seja dada a
destinação de forma correta.
Contudo, a Fazenda Roncador possui todas as instalações adequadas
conforme legislações vigentes, além de equipe altamente treinada para evitar
e conter qualquer derramamento de óleo e outras substâncias poluidoras no
ambiente de trabalho, além de adotar outros procedimentos ambientalmente
relevantes como a venda de sucata das peças substituídas de seus
maquinários e veículos.
Abaixo, tem-se o quadro resumo dos impactos ambientais gerados pela área
de manutenção e suas formas de mitigação.
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Quadro resumo dos impactos e formas de mitigação do setor de
manutenção:
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9. ASPECTOS SOCIAIS
Os

negócios

são

conformidade

com

geridos
leis,

em

normas

e

diretrizes. Além disso, os processos
são estruturados de forma integrada
com todos os grupos de interesses.
Assim, a Roncador compreende que as
ações

desenvolvidas

empresa

dentro

da

para

a

contribuem

construção

de

uma

sociedade

igualitária e sustentável. Trata-se do
somatório de ações realizadas pelos
diversos
priorizam
A cultura da empresa está ligada ao
conceito de liderança sustentável, que
se baseia em três aspectos: cultural,
social e ambiental. O primeiro está
ligado à construção da cultura ética
organizacional;
o
segundo
está
relacionado à ideia de que a empresa
existe para servir à sociedade e o
lucro é o resultado dos esforços
empregados com esse fim; já o
terceiro vem a ser a preocupação da
empresa
em
preservar
o
meio
ambiente para a presente e futuras
gerações.
A organização se responsabiliza pelos
impactos
de
suas
decisões
e
atividades na sociedade e no meio
ambiente,
sempre
adotando
um
comportamento ético, agindo com
transparência
e
levando
em
consideração as expectativas de seus
stakeholders.

setores
o

da

empresa

bem-estar

social

que
da

comunidade local e de seu público em
geral,

priorizando

alimento

produzido

a

qualidade
e

do

do

ambiente

como um todo.
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Por isso, a empresa desenvolveu programas relacionados às áreas da saúde,
assistência social, cultura, fomentando à educação e à moradia, dentre
outros programas abaixo citados.

Foram também identificados os seguintes impactos sociais decorrentes da
execução das atividades da empresa, expostas no quadro abaixo:
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10. MONITORAMENTO
A Fazenda Roncador está comprometida em garantir a proteção e a melhoria
da qualidade ambiental, sendo a etapa de monitoramento crucial para
avaliação da efetividade de suas ações. O acompanhamento tem como
funções:
assegurar a implementação dos compromissos assumidos;
adaptar o projeto ou seus programas de gestão no caso de ocorrência de
impactos não previstos ou de magnitude maior que o esperado;
demonstrar o cumprimento desses compromissos e a consecução de
certos objetivos e metas;
fornecer elementos para o aperfeiçoamento do SGAS, identificando
problemas decorrentes das etapas anteriores.
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Dessa forma, a Fazenda Roncador fará o monitoramento ambiental de forma
periódica, dos dados abaixo selecionados:
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11. MELHORIAS
A empresa busca aprimorar seus processos de forma constante e
sistemática, aperfeiçoamento de suas atividades por meio de ideias
inovadoras, desenvolvimento continuo, respeito ao meio ambiente e
valorização dos seus colaboradores.
Além disso, a Fazenda Roncador aposta na coleta de dados, desenvolvimento
de informações e análise de resultados para identificar eventuais melhorias
necessárias.
Assim, com base nos dados relevantes, a Fazenda Roncador entende que as
seguintes melhorias podem ser adotadas pela empresa:
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12. RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS
A Fazenda Roncador possui Plano de Atendimento Emergencial – PAE, que
cumpre todos os requisitos da Norma Regulamentadora n° 31 (Segurança e
Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal
e Aquicultura) e da ABNT NBR 15219, estabelecendo as orientações técnicas
necessárias para atuação em situações de emergência.
O Plano de Atendimento Emergencial integra o presente relatório na forma de
Anexo 04.
O Comitê Ambiental também será acionado sempre que houver dano ou risco
de dano ambiental envolvendo a emergência, a fim de traçar estratégias de
prevenção, mitigação e eventual recuperação do dano ambiental.

PÁGINA 35

2021 | JUNHO

FAZENDA RONCADOR

ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SILOS E ARMAZÉM DE GRÃOS 01

ESCRITÓRIO AGRICULTURA 01

ESCRITÓRIO PECUÁRIA

SILOS E ARMAZÉM DE GRÃOS 02

MANUTENÇÃO

ESCRITÓRIO OBRAS
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ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFEITÓRIO

REFEITÓRIO

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

MERCADO

RODOVIÁRIA
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ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ALOJAMENTO

ALOJAMENTO OPERACIONAL I

RETIRO SANTA LUCIA

ALOJAMENTO GUARDA 02

ALOJAMENTO OPERACIONAL I

VILA RESIDENCIAL
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ANEXO 01 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CENTRO DE CONVENÇÕES

IGREJA

ESCOLA MUNICIPAL

AMBULATÓRIO

CENTRO ESPORTIVO

VISAO AEREA DAS ÁREAS
COMUNS

