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A Tapuio Agropecuária Ltda, agro indústria situada à zona rural 

do município de Taipu-RN, onde produz ovos e queijos, norteia sua 
produção nos seguintes princípios e ações, visando a 
sustentabilidade e a convivência harmoniosa com o meio ambiente 
onde está inserida: 

 
 

 Atendimento à LegislaçãoAtendimento à LegislaçãoAtendimento à LegislaçãoAtendimento à Legislação    
Nosso padrão mínimo refere-se ao atendimento à legislação, normas ambientais e 

todos os requisitos que subscrevemos, que expressam diretrizes de atuação responsáveis 
perante a sociedade. 

Para tanto cumprimos integralmente as condicionantes de nossas licenças e 
outorgas junto ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
Instituto de Gestão de Águas do Estado do Rio Grande do Norte – IGARN, Cadastro 
Ambiental Rural – CAR, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA e reserva legal averbada no 1º Ofício de Taipu-RN. 

 
 

 Prevenção da PoluiçãoPrevenção da PoluiçãoPrevenção da PoluiçãoPrevenção da Poluição    
Foco na melhoria dos processos, visando a redução do consumo e desperdício de 

insumos, água e energia, reutilização e reciclagem de materiais diversos com as seguintes 
ações: 

� Coleta seletiva em todos os setores da empresa 
� ETE – Estação de Tratamento de Efluentes Fluídos 
� Irrigação de cana de açúcar e pastagens com efluentes do laticínio e do 

biodigestor 
� Fossas sépticas com coleta regular através de empresa certificada 
� Iluminação através de lâmpadas de LED 
� Aerogerador para geração de energia eólica 
� Catalizadores instalados em motores estacionários 
� Coleta e reutilização de águas pluviais 
� Adubação orgânica das culturas com os dejetos das criações de búfalos e 

aves 
� Biodigestor para alimentar caldeira e aquecedores 

 
 

 Melhoria ContínuaMelhoria ContínuaMelhoria ContínuaMelhoria Contínua    
A educação, treinamento e conscientização dos colaboradores e adequação dos 

objetivos e metas são os caminhos definidos pela Tapuio Agropecuária para a melhoria 
contínua e a busca da excelência ambiental  
 


