
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 
 

A legislação ambiental (Resolução CONAMA nº 001/86) estabelece como responsabilidade 
do empreendedor o acompanhamento sistemático das repercussões ambientais de seus 
projetos, através da inclusão, no conjunto das ações mitigadoras e compensatórias, de um 
programa de monitoramento destinado a registrar a evolução de parâmetros e variáveis-
síntese dos principais processos e impactos (benéficos e adversos) decorrentes da sua 
implantação. 

Desta forma, este Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais justifica-
se pela necessidade de verificação de possíveis alterações na qualidade dos cursos d’água 
do entorno do empreendimento, contemplando as áreas fertirrigadas. 

É imprescindível salientar que as medidas de proteção ao meio ambiente para a aplicação de 
vinhaça e de agroquímicos, adotadas pela Usina Ferrari são: 

 Terraços: Construção de terraços nas áreas de aplicação de vinhaça visando retenção 
de eventuais escorrimentos da vinhaça, protegendo, desta maneira, os cursos d’água. 

 Norma Técnica CETESB P4.231 – Vinhaça – Critérios e Procedimentos para 
Aplicação no Solo Agrícola: o Plano de Aplicação da Vinhaça é apresentado 
anualmente à CETESB, devidamente assinado por engenheiro habilitado junto ao 
CREA, prevendo-se a dosagem de vinhaça a ser utilizada.  

 A aplicação de vinhaça no solo atende e continuará atendendo, na ampliação, a esta 
norma, assim como a aplicação de agroquímicos, seguindo as condições listadas 
abaixo: 

o A vinhaça e os agroquímicos NÃO SÃO aplicados nas Áreas de Preservação 
Permanente – APP, definidas pela Lei Federal nº 12.651/2012. 

o A aplicação de vinhaça e agroquímicos ocorre a mais de seis metros das 
Áreas de Preservação Permanente – APP e com proteção por sistema de 
segurança. 

o A vinhaça e os agroquímicos NÃO SÃO aplicados em área de proteção de 
poços ou a menos de 100 metros de distância de poços de abastecimento. 

o A vinhaça e os agroquímicos NÃO SÃO aplicados em áreas contidas na área 
de domínio das ferrovias e rodovias federais ou estaduais;  

o A aplicação de vinhaça e agroquímicos ocorre em áreas localizadas a mais de 
mil metros dos núcleos populacionais. 

 Impermeabilização: os locais dos tanques de armazenamento de vinhaça estão 
impermeabilizados com geomembrana impermeabilizante incluindo a instalação de 
drenos testemunhos. 

 

Os principais instrumentos legais a serem atendidos para a implementação deste programa 
são: 

Legislação Federal 

 Resolução CONAMA nº 357/05 – “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 
e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”. 



 Resolução CONAMA Nº 397/2008 - "Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, 
ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 
nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes." 

 Resolução CONAMA Nº 410/2009 - "Prorroga o prazo para complementação das 
condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução nº 
357, de 17 de março de 2005, e no Art. 3º da Resolução nº 397, de 3 de abril de 
2008." 

 Resolução nº 430, de 13/05/2011: “Dispõe sobre as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março 
de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

 Resolução CNRH nº 12/00 – dispõe sobre o enquadramento dos corpos d’água 

 Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 - acreditação de Laboratórios 

Legislação Estadual 

 Decreto nº 8.468/76: aprova o Regulamento da Lei nº 997, de 31 de maio de 1976, 
que dispõe sobre a Prevenção e o Controle da Poluição do Meio Ambiente. 

 Decreto nº 10.755/77: dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores 
na classificação prevista no Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976, e dá 
providências correlatas 

 Lei nº 12.183/05: dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do 
domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos seus limites, 
condicionantes e valores e dá outras providências. 

 O Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais visa acompanhar 
a evolução temporal e espacial da qualidade das águas e identificar possíveis efeitos 
decorrentes das atividades do empreendimento. Este programa também fornece as 
informações bases necessárias para o planejamento da preservação da qualidade das 
águas e para a adoção de medidas de controle e/ou corretivas, no caso de ocorrência 
de situação não prevista. 


