
Tabela 9.1 - Matriz dos Impactos/ Objetivos dos Programas do Plano de Ação Socioambiental

RESPONSABILIDAE 
SOCIAL 

EMPRESARIAL

MONITORAMENTO 
LIMNÓLOGICO E DA 

QUALIDADE DA ÁGUA

PLANO DE CONTROLE
AMBIENTAL DE 

MARABÁ - BERTIN

Consolidar práticas 
de Gestão Social e 
Ambientalmente 
Responsável na 

gerencia dos 
negócios

Contribuir para a 
melhoria continuado da
qualidade de água do 

Rio Itacaiúnas

Otimizar o Cadastro 
Comercial do 

Frigorífico de forma a 
se dispor de uma Lista 

de Fornecedores 
legalmente 

regularizados e, tanto 
quanto possível, 

fidelizando relações 
comerciais.

Relatório de 
Consolidação, contendo

a análise de 
desempenho ambiental 

das propriedades 
fornecedoras e 

elementos sólidos no 
caso de suspensão de 

compras de 
fornecedores

Disseminar valores 
referentes ao 

desenvolvimento 
sustentável, bem 
como noções de 
direito e deveres 
dos cidadãos em 
relação ao meio 

ambiente

Desenvolvimento 
de habilidades 
necessárias a 
solução dos 
problemas 

socioambientais

Informar sobre o 
empreendimento e 
as ações do Grupo 
Bertin, no âmbito 

de suas 
responsabilidades 

e proporcionar 
mecanismos de 

participação social

Incentivar um 
processo 

participativo  no 
sentido de ouvir as 

contribuições e 
subsídios da 

comunidade local

Desenvolver práticas 
socialmente 

responsaveis,  no 
sentido do 

fortalecimento de 
processos e ações 

públicas e privadas 
por melhores 

condições de vida

Acompanhar as 
condições físico, 

química e biológica do 
Efluente do Sistema de 

Tratamento do 
Frigorífico e do Rio 
Itacaiunas, na área 
diretamente afetada 

pelo Frigorífico Bertin.

Acompanhar e checar os 
procedimentos

Controlar e prevenir as 
questões 

socioambientais

OBJETIVOS

SUB-OBJETIVOS

PROGRAMAS DO PLANO DE AÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

Ampliação e 
melhorias no sistema

de tratamento de 
águas residuárias e 

resíduos sólidos
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Acompanhar e avaliar os 
resultados de das 

"Consultas Publicas" e 
seus grupos de interesse

Aumento do rebanho bovino na AID como conseqüência
da melhoria dos índices zootécnicos gerais

Contribuição para a estruturação da cadeia produtiva 
da pecuária colaborando para o rompimento da 

dinâmica de fronteira.

Contribuição a valorização do preço da terra e à 
organização do mercado imobiliário local e regional de 

terras

Geração de expectativas nem sempre verossímeis na 
comunidade local e de inseguranças entre os diversos 

grupos de interesse da região

Estímulo para atração de novos pecuaristas, dado o 
aumento na demanda de animais, provocado pela 

expansão da capacidade de abate do Frigorífico Bertin 

Estímulos para atração de novos frigoríficos 
provocados pelos incentivos das políticas e pelo papel 

que o Grupo Bertin representa

Poluição de águas superficiais (Rio Itacaiunas) por 
lançamento de poluentes 

Extrapolação territorial do desmatamento em áreas 
externas à AID

Pressão para o desmatamento em áreas internas às 
propriedades

Contribuição ao efeito estufa, devido a emissão de 
metano, decorrente do aumento do rebanho bovino.

Reciclagem de nutrientes e melhoria da estrutura do 
solo pela aplicação do composto 

Poluição do solo na área de compostagem pelo 
vazamento de líquidos percolados

Poluição do ar (Poeira, NOx, HC, no  transporte para 
compostagem)

Diversificação da economia estadual e criação de 
empregos e oportunidades de trabalho

Estímulo à adoção do sistema boas práticas agrícolas, 
ou seja,  qualificação do processo produtivo da 

pecuária de corte, tendo em vista atender a demanda 
do mercado externo, quando houver a abertura do 

mercado.

Chances de Substituição de atividades de agricultura 
familiar por pecuária e decorrente concentração de 

terras

Contribuição à melhoria das relações de trabalho na 
cadeia pecuária

Fluxos migratórios (principalmente do nordeste) em 
busca de empregos, com precarização das condições 

de vida nas áreas urbana

Geração de empregos e oportunidades de trabalho na 
planta do Frigorífico para o mercado local/regional

PROGRAMAS DO PLANO 
DE AÇÃO 

Poluição do lençol freático por infiltração de poluentes 
no solo 

Contaminação de águas superficiais do igarapé Limão 
pelo lançamento de poluentes 

Odor (operação do sistema de tratamento de 
efluentes)

Poluição do solo por aplicação do composto

REFORMULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 
COMPRA DE GADO

Realizar a compra de animais com base em 
critérios de credenciamento para aumentar a 

legalidade das operações comerciais realizadas.

COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTALEDUCAÇÃO AMBIENTAL

Fortalecer um canal de comunicação 
interativo e contínuo de informações 

sobre o Grupo Bertin junto aos diversos
segmentos da comunidade local

Contribuir para a conscientização da 
comunidade local rumo a práticas 

ambientais e socialmente sustentáveis

IMPACTOS

OBJETIVOS/ SUB-OBJETIVOS


