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CARTA DA PRESIDENTE

Como as empresas vem contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?6

“BIODIVERSIDADE PARA 
MUDAR O MUNDO!”

A ssim começava o livro1, lançado em 2006, fruto da 
parceria entre o CEBDS (Conselho Empresarial Bra-
sileiro para o Desenvolvimento Sustentável), a TNC 

(The Nature Conservancy) e o IEB (Instituto Internacional de 
Educação do Brasil) e apresentado na 8ª Conferência das Partes 
(COP 8), realizada em Curitiba no mesmo ano, que menciona 
pela primeira vez em suas decisões a necessidade iminente 
do envolvimento do setor empresarial com a conservação da 
biodiversidade. Essa tendência foi se fortalecendo, e culminou 
com a decisão da COP 10, em Nagoya (2010), que estimulou o 
estabelecimento de iniciativas nacionais e regionais de negó-
cios e biodiversidade, por meio da facilitação de um fórum de 
diálogo entre governos, negócios e outros stakeholders com 
foco no âmbito global.

O CEBDS, que acompanha esta agenda desde 1998, ano em 
que foi criada a Câmara Temática de Biodiversidade, participou 
deste processo e acompanha com atenção o reconhecimento 
do papel do setor empresarial para o atingimento das metas 
globais de Biodiversidade, assim como o fortalecimento de 
parcerias multissetoriais.

Hoje, o tema já é reconhecido como um dos cinco principais 
riscos para a economia, como ficou evidenciado nos dois 
últimos Global Risks Report (2020 e 2021), do WEF (World 
Economic Forum). Todos os negócios dependem fortemente da 
biodiversidade, bem como das funções e serviços ecossistêmi-
cos que são sustentados por ela.

1 Biodiversidade: é para comer, vestir ou para passar no cabelo?: para mudar o mundo!. Editora 
Peirópolis, 2006.
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O presente documento, fruto da parceria com o CDP, organi-
za e detalha as informações coletadas com o intuito de dar 
maior visibilidade ao que está sendo realizado pelas empresas 
brasileiras, dos mais diversos setores, e o quanto elas já estão 
comprometidas com o tema, seja em termos de identificação e 
gestão de impactos, recuperação e proteção de áreas naturais 
ou atuando junto às cadeias de valor.

Após duas COPs (13ª em Cancun e 14ª no Egito) que tiveram 
decisões2 importantes com relação à integração do tema em 
diferentes setores, reforçamos que a conservação da biodiver-
sidade deve andar em paralelo com os outros dois objetivos da 
CDB: Uso sustentável e repartição de benefícios. Eles se com-
plementam para garantir a capacidade dos ecossistemas de 
prestarem serviços essenciais para o bem estar humano e para 
os negócios.

Estamos certos de que as empresas que antecipadamente per-
cebem a necessidade da mensuração do seu impacto e da sua 
dependência dos serviços ambientais e têm estratégias claras 
para utilizá-los da melhor maneira possível estão em vantagem 
competitiva em relação às demais. 

2 CBD/COP/DEC/XIII/3 e CBD/COP/DEC/14/3
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SUMÁRIO 
EXECUTIVO

A biodiversidade e os ecossistemas terrestres en-
contram-se em declínio em escala global, o que 
representa altos riscos de encarar mudanças globais 

impactantes para a vida no planeta.1 Dessa forma, é urgente 
que todos os setores da sociedade, incluindo o setor empresa-
rial, exposto a diversos riscos relacionados a perda de biodiver-
sidade2 , encontrem mecanismos para mensurar seus impactos 
sobre os recursos naturais. Nesse contexto, em uma parceria 
entre o CDP e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen-
volvimento Sustentável (CEBDS), o presente estudo tem como 
objetivo compreender os esforços e contribuições de empresas 
brasileiras para reduzir pressões diretas e melhorar a conser-
vação da biodiversidade, mapeando o estado atual da gestão e 
estabelecimento de metas por essas empresas.

1 Towards nature-positive business, UNEP, 2020
2 Nature Risk Rising 2020, WEF
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O relatório reúne informações sobre 28 em-
presas associadas ao CEBDS, reportadas por 
meio de um questionário em plataforma online 
e do acesso a bases públicas. Os data points 
analisados foram compilados com base em 
questões dos frameworks Global Reporting Ini-
tiative (GRI), Índice de Sustentabilidade Empre-
sarial da B3 (ISE B3) e Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI). 

Nesta seção, são resumidas as principais infor-
mações encontradas na condução das análises 
deste estudo, buscando fornecer um retrato 
das principais ações das empresas analisadas 

RETRATO DAS EMPRESAS ANALISADAS
• 20% das empresas analisadas pelo Estudo representam o setor de Energia Elétrica

• Entre as empresas respondentes, 92% afirmam identificar áreas ocupa as, afetadas ou 
protegidas por ações próprias ou em parceria

• 36% de todas as operações mapeadas estão concentradas nos Estados da Bahia, Mi-
nas Gerais, Pará e São Paulo

• Grande parte das unidades operacionais mapeadas pelas empresas respondentes são 
destinadas a produção 

para o uso sustentável e a gestão sobre a bio-
diversidade.

Por fim, os principais desafios encontrados 
pelas empresas estão associados a dificuldades 
de mensuração e monetização de impactos 
sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmi-
cos. Nesse sentido, a adoção de iniciativas para 
aumentar a transparência de ações de gestão 
será importante para apresentar o desempenho 
das empresas e, dessa forma, demonstrar o 
papel dessas corporações na contribuição com 
esforços globais de mitigação de impactos sobre 
a biodiversidade. 

POLÍTICAS CORPORATIVAS RELACIONADAS  
À BIODIVERSIDADE

• Entre as empresas respondentes, 92% adotam políticas corporativas que incluem 
questões relacionadas a biodiversidade

• A identificação de impactos significativos sobre a biodiversidade, positivos ou negati-
vos, é feita por 92% das empresas respondentes

• Para gerir os impactos negativos mapeados no estudo, 75% dessas empresas adotam 
ações para recuperar ou proteger áreas; e 58% fazem o monitoramento periódico de 
fauna ou flora 



CEBDS 11

PROCESSOS DE GESTÃO SOBRE A 
BIODIVERSIDADE

• 93% das empresas respondentes implementaram processos ou ações de recuperação 
de áreas degradadas

• Nos últimos cinco anos, essas ações resultaram em mais de 300 mil hectares de áreas 
em processo de recuperação

• Ainda, 93% das respondentes reportaram a manutenção de Áreas Protegidas (RPPN, 
APP, RL etc.)

• Somando mais de 15 milhões de hectares, a maioria das empresas possui áreas protegi-
das no Cerrado (85%) e na Mata Atlântica (85%)

CADEIAS DE SUPRIMENTOS E BIODIVERSIDADE
• Entre as empresas respondentes, 80% adotam ações junto à cadeia de suprimentos 

para melhorar o desempenho ambiental

• A exigência de conformidade legal é a prática mais incidente entre as empresas, ado-
tada por 83% das respondentes

• 67% das empresas desenvolvem ações voltadas ao consumidor visando o consumo ou 
uso sustentável de seus produtos ou serviços

• 90% dessas ações estão relacionadas as alternativas pós-consumo, como as políticas 
de logística reversa
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INTRODUÇÃO
      

E ntende-se por diversidade biológica ou biodi-
versidade a variabilidade de organismos vivos 
em diferentes ecossistemas. Essa diversidade 

é responsável pela provisão de inúmeros benefícios e 
serviços que sustentam a vida na Terra3. Nesse mesmo 
passo, a vida humana em sociedade e suas atividades 
econômicas possuem uma dependência fundamental 
sobre a biodiversidade. 

Segundo o Fórum Econômico Mundial (WEF)4, a perda 
de biodiversidade e o colapso de ecossistemas estão 
entre os cinco principais e mais prováveis riscos para a 
economia nos próximos 10 anos. Calcula-se que cerca de 
44 trilhões de dólares da geração de valor econômico – 
metade do PIB global – são dependentes de serviços pro-
vidos pela natureza e, portanto, expostos à sua perda5. 
Dessa forma, é urgente a tomada de ações para deixar 
o cenário business as usual para trás e trazer mudanças 
para a forma de fazer negócios. 

3 A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
4 The Global Risks Report 2020, WEF
5 Nature Risk Rising 2020, WEF
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Inspirados na dimensão e importância desses 
impactos, que já são debatidos há muito tempo, 
diferentes movimentos globais foram criados 
buscando trilhar caminhos para o desenvolvi-
mento econômico conectado à fundamentos 
ecológicos.  Entre esses movimentos, está a 
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 
– um tratado que foi celebrado entre os países 
membros das Nações Unidas (ONU) visando 
a criação de compromissos relacionados ao 
meio ambiente e a biodiversidade6. A referi-
da Convenção, estabelecida pela Eco-927, em 
1992, vem construindo metas específicas para 
garantir o rumo certo para esses compromissos, 
das quais fazem parte as Metas de Aichi8, que 
trouxeram um plano estratégico para imple-
mentação de 2011 até 2020; e o Marco Global 
Pós-20209, a ser estabelecido na 15ª Confe-
rência das Partes da CDB, trazendo um novo 
alinhamento global sobre metas relacionadas a 
biodiversidade para o período pós-2020.

Também no âmbito da ONU, a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável traz em sua dire-
triz um conjunto de 17 Objetivos para o Desen-
volvimento Sustentável (ODS)10. Dentre esses, o 
ODS 14 compreende a conservação e o uso sus-
tentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável e 
o ODS 15 compreende a proteção, a recuperação 
e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
além da gestão sustentável das florestas e rever-
são de perdas da biodiversidade11. 

A iniciativa Science Based Targets (SBTi)12 surge 
para fornecer um caminho e metas ambiciosas 
para as empresas que ajudem a combater a 
mudança do clima e a perda de ecossistemas 
naturais. Ao mesmo passo, traçar essas metas 
permite que as corporações estejam à frente 
de atuais e futuros marcos políticos  regulató-
rios, além de melhorar a imagem e a reputação 

6 https://www.cbd.int/convention/guide/
7 Conferência Rio-92
8 https://www.cbd.int/sp/targets/
9 https://www.cbd.int/conferences/post2020
10  https://sdgs.un.org/goals
11 https://sdgs.un.org/goals/goal15
12 https://sciencebasedtargets.org/

frente a diferentes stakeholders, incluin-
do investidores e consumidores, criando 
mais oportunidades de colaboração13.

Para que seja possível mitigar impactos 
sobre a natureza e a biodiversidade, é 
preciso que existam metas mensuráveis, 
factíveis e com prazos estabelecidos. 
Para isso, se faz necessário se estabele-
cer processos de avaliação e mensura-
ção, que permitam estimar os impactos 
da cadeia de valor e a dependência dos 
negócios à biodiversidade14. Ao men-
surar esses impactos, é possível que as 
empresas monitorem seu desempenho 
em relação à biodiversidade e, conse-
quentemente, promovam a divulgação 
dessas práticas de gestão à investidores 
e grandes compradores, bem como para 
outras partes interessadas15.

Pensando nos desafios para incluir a bio-
diversidade entre políticas e ações cor-
porativas, este Estudo tem como objetivo 
compreender os esforços e contribuições 
das empresas brasileiras para reduzir 
pressões diretas sobre a biodiversidade e 
melhorar ações para a sua conservação. 
Resultado da parceria entre o CDP e o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), 
o estudo busca mapear o estado atual da 
gestão e o estabelecimento de metas por 
essas empresas. 

13 SBT Initial Guidance for Companies, 2020
14 SBT Initial Guidance for Companies, 2020
15 Towards nature-positive business, UNEP, 2020

14
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METODOLOGIA
Amostra de Empresas
Para as análises deste Estudo foram consideradas 30 empresas 
associadas ao CEBDS, entre elas:

• 13 EMPRESAS que forneceram dados por meio de  ques-
tionário

• 17 EMPRESAS das quais as informações foram acessadas 
por meio de respostas disponíveis em bases públicas

13 empresas participantes do Estudo16

Ambev
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais
Eletrobras
Equinor Brasil
ERM
FURNAS Centrais Elétricas S. A.
Grupo Boticário
Neoenergia S.A.
Norflor Empreendimentos Agrícolas
Petróleo Brasileiro S.A.
Suzano S.A.
Vale
Votorantim Cimentos

16 A lista completa de empresas é apresentada no Anexo II deste documento.
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Coleta de dados e 
análises
Buscando compreender as ações e contri-
buições corporativas para a conservação da 
biodiversidade, foi elaborado um questionário 
para facilitar a obtenção de informações de 
interesse de cada empresa. O questionário to-
mou como base os frameworks: Global Repor-
ting Initiative (GRI), Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3 (ISE B3) e Dow Jones Sustai-
nability Index (DJSI). 

No total, foram reunidos 40 data points distribuí-
dos em dez grupos de perguntas, sendo esses:

• Políticas corporativas sobre questões de 
biodiversidade

• Compromisso ou metas públicas relaciona-
das a biodiversidade

• Processos para identificar, avaliar e respon-
der aos riscos e impactos relacionados a 
biodiversidade

• Identificação de impactos sobre a biodi-
versidade e ações de gestão sobre esses 
impactos

• Coleta de dados sobre a área ocupada/afe-
tada pelas operações da empresa 

• Implementação de processos ou ações para 
a proteção e recuperação de áreas (áreas 
próprias ou em parceria)

• Coleta de dados sobre as espécies ameaça-
das e endêmicas nas áreas de propriedade 
e/ou áreas protegidas pela empresa

• Práticas relacionadas a melhoria do desem-
penho ambiental com a cadeia de supri-
mentos

• Ações para o consumo/uso sustentável de 
produtos ou serviços

• Principais obstáculos e desafios para incluir 
a biodiversidade na gestão corporativa

A lista completa de perguntas em cada grupo 
é apresentada no Anexo I. Para garantir  maior 

quantidade de dados possível, a coleta foi feita 
por dois meios: (i) revisão de bases públicas; e 
(ii) disponibilização do questionário por uma 
plataforma online para obter respostas não 
encontradas nas bases públicas.

A partir das informações obtidas, e consideran-
do os grupos de perguntas e data points selecio-
nados para o Estudo, foram criados indicadores 
para facilitar a compilação das informações. Os 
principais indicadores obtidos são apresentados 
na Figura 1. 

Todas as informações coletadas foram reunidas 
em um banco de dados, no qual foi possível 
realizar análises quantitativas e qualitativas. 
As análises quantitativas foram expressas em 
porcentagem e todos os resultados foram apre-
sentados em gráficos, considerando o número 
de respostas obtidas para cada indicador. O 
tamanho da amostra ou número de responden-
tes – representado pelo valor “n” – variou entre 
as análises e foi especificado próximo a cada 
resultado ou gráfico apresentado.
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Figura 1. Indicadores considerados pelo estudo, extraídos a partir das respostas das empresas aos 
data points selecionados.
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RETRATO DAS 
EMPRESAS 
ANALISADAS
Setores Representados 
Considerando todas as empresas analisadas no estudo, a maio-
ria pertence ao setor de energia elétrica, representado por 20% 
delas. Em seguida, estão os setores de serviços financeiros, 
serviços e metais e mineração, representados por 13%, 10% e 
10% das empresas, respectivamente.

Gráfico 1. Empresas consideradas no estudo distribuídas por 
setor (n=30).
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Localização 
das Unidades 
Operacionais
Entre as empresas respondentes, 92% fazem a 
coleta de informações sobre as áreas ocupadas 
ou afetadas pelas operações da empresa, ou 
áreas protegidas pelas empresas – consideran-

do tanto áreas próprias como áreas de ativida-
des em parceria (Gráfico 2).

Considerando esses locais mapeados, a maior 
parte das unidades de operação (88%) está liga-
da a fase de produção, conforme informações 
reportadas pelas empresas (Gráfico 3). Ainda, 
51% das unidades são destinadas às operações 
em escritório, 29% para extração e 24% para 
fabricação.

Gráfico 2. Empresas que identificam áreas próprias, ocupadas ou protegidas (n=13). [GRI 304-1]

Gráfico 3. Unidades operacionais das empresas por tipo de operação (n=59). [GRI 304-1]
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Quanto a localização das unidades operacionais, 
considerando as empresas respondentes, 10% 
das unidades mapeadas, estão localizadas fora 
do Brasil, 10% no Estado da Bahia, 8% em Minas 
Gerais, 8% no Pará e 8% no Estado de São Pau-
lo. Nesses locais, estão concentradas 46% de 

todas as unidades operacionais mapeadas pelo 
estudo. No Gráfico 4, abaixo, são apresentadas 
as unidades por tipo de operação conduzida em 
cada Estado Brasileiro, considerando a propor-
ção em relação a todas as unidades operacio-
nais contabilizadas.

Gráfico 4. Localização das operações de áreas próprias ou arrendadas pelas empresas, por tipo de 
operação (n=59). [GRI 304-1]
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POLÍTICAS 
CORPORATIVAS 
RELACIONADAS À 
BIODIVERSIDADE
Adoção de Políticas 
Corporativas
A incorporação do tema biodiversidade entre políticas corporativas 
é uma prática comum entre as empresas analisadas pelo estudo. 
Dentre as empresas respondentes, 94% afirmam adotar políticas 
corporativas que incluem questões relacionadas a biodiversidade 
(Gráfico 5). 

Essas empresas utilizam mecanismos para verificar o nível de 
conhecimento ou comprometimento em relação às políticas in-
ternas sobre biodiversidade. Tais mecanismos diferem-se entre si 
em relação a periodicidade de avaliação e forma de verificação. Os 
diferentes mecanismos adotados pelas empresas são apresentados 
no Gráfico 6. 

CEBDS 23
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Gráfico 5. Adoção de políticas relacionadas a biodiversidade (n=17). [ISE B3 | AMB-A 1 | AMB-B 1 
|AMB-C 1]

Gráfico 6. Estratégia de avaliação do conhecimento interno sobre a política (n=16). [ISE B3 | AMB-A 1 
| AMB-B 1 |AMB-C 1]

A maioria das empresas (44%), considerando as 
respostas a esta questão, adota avaliações in-
ternas e periódicas com base em instrumentos 
específicos e sem a verificação de terceira parte 
(Gráfico 6). 
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Os serviços e benefícios providos pela natureza 
contribuem não somente para o desenvolvi-
mento de atividades econômicas, mas também 

para a manutenção de condições das quais a 
vida humana e a sociedade dependem para so-
breviver. Além da dependência desses recursos, 
atividades comerciais geram impactos na natu-
reza podendo criar riscos de mercado de ordem 
regulatória, legal ou reputacional, entre outras 
formas.17 Para viabilizar a tomada de ação para 
conservação da biodiversidade, o mapeamen-
to e a avaliação de possíveis riscos são passos 
importantes para compreender o impacto de 
operações e outras atividades.

17 Nature Risk Rising 2020, WEF
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Entre as empresas respondentes, 87% dispõem 
de processos para identificar, avaliar e respon-
der a riscos e impactos relacionados a biodi-
versidade (Gráfico 7). Entre essas empresas, 
79% incorporam esses processos por meio da 

avaliação e gerenciamento sistemático de riscos 
ou impactos, enquanto 21% utilizam procedi-
mentos estruturados e documentados para a 
avaliação (Gráfico 8).

Gráfico 7. Empresas que possuem processos para identificação, avaliação e resposta a riscos ou im-
pactos (n=16). [ISE B3 | AMB-A 18 | AMB-B 18 | AMB-C 15]

Gráfico 8. Tipo de processo adotado pelas empresas para identificação, avaliação e resposta a riscos 
ou impactos (n=14). [ISE B3 | AMB-A 18 | AMB-B 18 | AMB-C 15]
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Gráfico 9. Avaliação do nível de importância da biodiversidade (n=12). [DJSI2.4.2]

Gráfico 10. Empresas que identificaram impactos sobre a biodiversidade (n=13). [GRI 304-2]
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toramento de fauna e flora (8% das empresas 
respondentes), provisão de água (8%) e recupe-
ração de ambientes atingidos pelas operações 
(8%). Uma vez que os impactos positivos foram 
descritos por apenas uma pequena parte das 
empresas, a observação e registro desses im-
pactos é sugerida como um próximo passo para 
a gestão da biodiversidade.

Entre as ações para a gestão dos impactos sig-
nificativos identificados, a maioria das empre-
sas (75%) descreveu medidas de recuperação 
ou conservação de áreas. Também com alta 
incidência, foi citado o monitoramento perió-
dico de fauna ou flora (58%), o repovoamento 
de fauna (25%) e condução de pesquisas em 
biodiversidade (25%).

Gráfico 11. Ações das empresas para a gestão de impactos significativos identificados (n=12).
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Por fim, quanto a observação da relação entre 
negócios e serviços ecossistêmicos, 71% das 
empresas respondentes reportou a adoção 
de ações para identificação e avaliação – de 
impactos ou dependência (Gráfico 12). Entre os 
processos implementados para essa identifica-
ção, 100% das empresas respondentes reportou 
fazer a identificação de riscos e oportunidades 
relacionas aos serviços ecossistêmicos priori-
tários (Gráfico 13). Ainda, 40% das empresas 
adota esse processo para mais de 90% de suas 
unidades ou processos.

Quanto a avaliação de aspectos e impactos 
ambientais das empresas, 81% das responden-
tes adota práticas de rotina, abrangendo todas 
as suas instalações, processos, produtos e/ou 
serviços (Gráfico 14).

Gráfico 12. Empresas que utilizam processos para identificação e avaliação da relação entre negócios 
aos serviços ecossistêmicos (n=14). [ISE B3 | AMB-A 5 | AMB-B 5 | AMB-C 5]
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Gráfico 13. Processos adotados para identificação e avaliação da relação entre negócios aos serviços 
ecossistêmicos (n=10). [ISE B3 | AMB-A 5 | AMB-B 5 | AMB-C 5]

80%

80%

100%

100%

0% 25% 50% 75% 100%

Definição de estratégia para gestão dos
serviços ecossistêmicos prioritários

Implementação de planos e programas de
gestão dos serviços ecossistêmicos

prioritários

Iden�ficação dos serviços ecossistêmicos
prioritários

Iden�ficação de riscos e oportunidades
relacionados aos serviços ecossistêmicos

prioritários

Processo implementado

Metas e Compromis-
sos Públicos
Entre as empresas respondentes, 77% repor-
tou ter assumido algum compromisso ou meta 
pública relacionada a biodiversidade (Gráfico 15). 
Entre os critérios presentes nos tipos de compro-
missos ou metas adotados, os mais incidentes 
são “sem perdas líquidas”, adotados por 40% das 
empresas respondentes, e aplicação da hierar-
quia de mitigação – evitar, minimizar, restaurar e 
compensar – adotada por 40% das empresas. 

É importante ressaltar que, no entanto, consi-
derando as respostas obtidas para este estudo, 
não está claro como essas metas e compromis-
sos são abordados e contabilizadas.
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Gráfico 14. Abrangência da avaliação de aspectos e impactos em instalações, processos, produtos ou 
serviços (n=16). [ISE B3 | AMB-A 6 | AMB-B 6 | AMB-C 6]
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Gráfico 15. Empresas que adotaram compromissos ou metas públicas (n=13). [DJSI 2.4.1]
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Gráfico 16. Tipo de compromisso ou meta adotados pelas empresas (n=10). [DJSI 2.4.1]
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PROCESSOS DE 
GESTÃO SOBRE A 
BIODIVERSIDADE
Ações para Gestão de 
Impactos
Junto às crescentes e alarmantes perdas de biodiversidade regis-
tradas, também cresce a preocupação da sociedade como um todo 
em relação a saúde dos ecossistemas dos quais dependem para a 
sobrevivência. Essas preocupações aumentam a demanda sobre as 
atividades comerciais em relação ao desempenho ambiental. 

Decisões tomadas politicamente a nível global, por meio de acordos 
internacionais, bem como a pressão de outros atores das cadeias de 
valor, como investidores e instituições financeiras, exigem a trans-
parência e tomada de ação das corporações para atender padrões 
internacionais cada vez mais restritivos em relação à mitigação de 
riscos sobre a biodiversidade.18

Considerando as análises deste estudo, 43% das empresas reportou 
ações para promover a conservação e uso sustentável da biodiver-
sidade e dos serviços ecossistêmicos. Entre essas empresas, 92% 
reportaram a adoção de iniciativas para a conservação ambiental 
em propriedades próprias além das exigidas legalmente (Gráfico 
17). Essas iniciativas envolvem o desenvolvimento, manutenção e 
monitoramento de projetos relacionados a conservação de espécies 
de fauna e flora nativos.
18 Towards nature-positive business, UNEP, 2020
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Ainda entre essas empresas, 50% possuem 
iniciativas para conservação ambiental em 
propriedades de terceiros, por meio do finan-
ciamento de projetos de outras organizações. 

Para 40% das empresas respondentes, as ações 
adotadas envolvem o apoio a ações governa-
mentais de conservação em unidades de con-
servação públicas ou privadas.

Gráfico 17. Ações das empresas relacionadas a conservação da biodiversidade (n=12). [ISE B3 | AMB-
-A 19 | AMB-B 19]
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Recuperação de 
Áreas Degradadas e 
Manutenção de Áreas 
Protegidas
Considerando as respostas das empresas sobre 
a manutenção de atividades de recuperação, 
93% das respondentes implementou processos 
ou ações para a recuperação de áreas degra-
dadas (Gráfico 18). No total, essas empresas 
somam mais de 300 mil hectares de áreas re-
cuperadas ou em processo de recuperação nos 
últimos cinco anos. 19

Em relação ao bioma, a maior parte das áreas 
em recuperação dessas empresas concentra-se 
na Mata Atlântica (93%), no Cerrado (64%) e na 
Amazônia (43%) – Gráfico 19.

19 O período de abrangência das ações de recuperação para cada empresa 
variou de acordo com as respostas disponibilizadas nas bases públicas ou 
fornecidas por meio das respostas ao questionário – considerando o período 
máximo de até cinco anos.
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Gráfico 18. Empresas que possuem ações para recuperação ambiental (n=15). [GRI 304-3]
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Gráfico 19. Localização das áreas recuperadas ou em recuperação em relação aos biomas brasileiros 
(n=14). [GRI 304-3]
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O Estado de Minas Gerais concentra a maior 
parte das áreas recuperadas ou em recupera-
ção, correspondente a ações de 36% das empre-
sas respondentes. Este é o Estado que também 
concentra a maior parte dos sítios operacionais 
das empresas respondentes, indicando uma 
relação de proporção entre áreas utilizadas ou 
impactadas e ações para recuperação ambien-
tal. As ações de recuperação nos Estados de 
São Paulo e Espírito Santo seguem esse ranking, 
com cada estado concentrando 21% das áreas 
em recuperação das empresas.

Em relação a Áreas Protegidas, 93% das empre-
sas respondentes reportou fazer a manutenção 
de áreas como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN), Áreas de Preservação Perma-
nente (APP), Reserva Legal (RL), ou outras cate-
gorias de proteção ou conservação (Gráfico 20). 
No total, essas empresas protegem mais de 15 
milhões de hectares, concentrando a maior par-
te das ações nos biomas Cerrado (85%), Mata 
Atlântica (85%) e Amazônia (62%) – Gráfico 21.
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Gráfico 20. Empresas que possuem ações para proteção ou manutenção de Áreas Protegidas (n=14). 
[GRI 304-3]
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Gráfico 21. Localização das Áreas Protegidas em relação aos biomas brasileiros (n=13). [GRI 304-3]
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Entre as empresas respondentes, 64% reportou 
a manutenção de parcerias para proteção ou re-
cuperação de áreas e hábitats distintos dos que 
a organização supervisiona e já adota medidas 
de proteção (Gráfico 22). 

Segundo as respostas obtidas, essas parcerias 
foram construídas junto a diferentes parceiros, 
trazendo diferentes perspectivas sobre essas 
ações. Foi observado que, em tratando-se do 
tema biodiversidade, a aproximação a comuni-

dades locais é extremamente relevante, uma 
vez que serão as mais impactadas pelas ativida-
des da empresa. Ao mesmo passo, o trabalho 
conjunto com instituições que atuam localmen-
te fornece o apoio necessário para a escolha 
de ações contextualmente relevantes. Entre as 
empresas respondentes, as principais fontes de 
parcerias são Organizações Não-Governamen-
tais (86%) e comunidades locais (71%), como 
pode ser observado no Gráfico 23.
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Gráfico 22. Empresas com parcerias para proteção ou recuperação de hábitats (n=11). [GRI 304-3]
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Gráfico 23. Tipo de parceiros envolvidos nas ações para proteção ou recuperação de hábitats (n=7). 
[GRI 304-3]
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Conformidade ao 
Código Florestal 
Brasileiro
Também como parte das ações para promover a 
transparência de atividades aos diferentes ato-
res da cadeia de valor, a conformidade à legisla-
ção florestal Brasileira é indispensável. Passada 
quase uma década desde o Código Florestal, em 
2012, a conformidade total das propriedades 
rurais às suas normas torna-se, considerando 
as dimensões brasileiros, um desafio que vem 
sendo enfrentado pelas empresas. A inconfor-

midade, em oposição, expõe as corporações à 
riscos legais e reputacionais, podendo afetar 
negativamente toda a cadeia de valor.

Considerando as respostas obtidas, 25% das 
empresas possui 100% das propriedades rurais 
de administração própria registradas no Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR). Para 25% das 
empresas, entre 75% e 100% das propriedades 
estão cadastradas. Ainda, 25% das mesmas não 
possui propriedades passíveis de cadastramen-
to. Para 25% das empresas, a avaliação sobre o 
cadastro não são aplicáveis para suas unidades 
próprias (Gráfico 24). 
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Gráfico 24. Propriedades da companhia com inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (n=8). [ISE 
B3 | AMB-A 37 | AMB-B 37]
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Gráfico 25. Propriedades de terceiros com inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (n=10). [ISE 
B3 | AMB-A 38 | AMB-B 38]
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No caso das propriedades rurais de terceiros, 
utilizadas pelas empresas em contratos de 
arrendamento ou cessão, 25% das empresas 
respondentes reportaram possuir 100% das 
propriedades registradas no CAR (Gráfico 25). 
Para 8% das empresas, entre 75% a 100% das 
propriedades têm o registro; e para 8% das 
empresas, menos de 50% das propriedades 
de terceiros são registradas. Ainda, 33% das 
empresas reportaram não possuir propriedades 
passíveis de cadastro.

Estudos sobre 
Espécies Ameaçadas 
e Endêmicas
Entre as empresas que responderam a este 
tema, 92% reportou fazer a coleta de dados 
sobre as espécies ameaçadas e endêmicas re-
gistradas nas áreas próprias ou áreas protegidas 
pela empresa (Gráfico 26).
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No total, considerando as respostas dessas 
empresas, foram reportadas 1.795 espécies20 
com hábitats nas áreas operacionais que estão 
descritas na Lista Vermelha da IUCN ou na lista 
nacional de conservação. Entre essas espécies, 
40% estão na categoria “Menos preocupante” 
(Least Concern) e 28% na categoria “Vulnerável” 
(Vulnerable) – Gráfico 27.

Gráfico 26. Empresas que identificam espécies 
ameaçadas ou endêmicas (n=13). [GRI 304-4]
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Gráfico 27. Espécies identificadas pelas empre-
sas por categoria da Lista Vermelha da IUCN 
(n=1.795; considerando respostas de 11 empre-
sas). [GRI 304-4]
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20 Total referente aos valores apresentados pelas empresas em relação a es-
pécies registradas por categoria IUCN. Uma vez que não foram acessadas as 
listas de espécies, o valor total envolve possíveis sobreposições. Em média, 
foi reportado o registro de cerca de 90 espécies por respondente, sendo que 
as empresas reportaram entre 2 e 665 espécies.

Considerando as respostas obtidas para este 
data point, foi reportada a presença de 2.132 
espécies endêmicas21 com hábitats em áreas 
afetadas por operações das organizações e/ou 
protegidas. Ainda, 60% dessas empresas relatou 
não possuir essa informação contabilizada.

Obstáculos para 
Inclusão da 
Biodiversidade em 
Processos de Gestão
Considerando as respostas de 39% das em-
presas analisadas pelo estudo, os principais 
desafios e obstáculos encontrados para incluir 
a biodiversidade na gestão são apresentados 
no Gráfico 28. De forma geral, os principais 
desafios descritos estão relacionados a ausên-
cia de métodos definidos para mensuração e 
quantificação de impactos, positivos ou ne-
gativos, sobre a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos. Ao mesmo passo, a ausência de 
métodos para a monetização da dependência 
desses ativos ambientais foi citada por 18% das 
empresas.

De acordo com o Centro Mundial de Monitora-
mento da Conservação do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-WCMC), 
uma grande diversidade de abordagens e 
indicadores sobre biodiversidade estão dispo-
níveis para o setor empresarial. No entanto, 
devido à falta de padronização metodológica, as 
atuais práticas de reporte das corporações são 
limitadas e podem atingir escalas mais amplas. 
Aumentando a transparência na mensuração de 
impactos, será possível demonstrar o desempe-
nho das empresas para a mitigação de impac-
tos sobre a biodiversidade e sua conservação, 
contribuindo com esforços globais.22 

21 Total referente aos valores apresentados pelas empresas respondentes. 
Uma vez que não foram acessadas as listas de espécies, o valor total envolve 
possíveis sobreposições.
22 Towards nature-positive business, UNEP, 2020
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Gráfico 28. Obstáculos e desafios citados pelas empresas em relação a inclusão da biodiversida-
de entre as políticas de gestão (n=11).
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CADEIAS DE 
SUPRIMENTOS E 
BIODIVERSIDADE
Monitoramento do 
Desempenho Ambiental
A dependência dos negócios em relação aos recursos naturais está 
ligada tanto aos impactos de atividades diretas como indiretas, 
desenvolvidas ao longo das cadeias produtivas23. Dessa forma, ma-
pear os impactos dessas atividades e o desempenho ambiental de 
fornecedores é parte crucial para a definição de estratégias internas 
e externas para a produção sustentável.

Entre as empresas respondentes, 80% adota práticas junto a cadeia 
de suprimentos para a melhoria do desempenho ambiental (Gráfico 
29). Considerando as respostas analisadas, a adoção dessas práticas 
é diferente em relação à fornecedores críticos e não-críticos. 

Entre as práticas adotadas por essas empresas, a exigência de 
conformidade legal é a mais incidente, sendo adotada por 83% 
dos fornecedores, tanto críticos como não críticos (Gráfico 30). Em 
seguida, estão os programas de indução e programas de exigência 
de melhoria do desempenho ambiental adotadas por 58% e 42%, 
respectivamente, das empresas junto a fornecedores críticos. 

 

23 Nature Risk Rising 2020, WEF

CEBDS 39



Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?40

Gráfico 29. Empresas que possuem ações para engajamento com a cadeia de suprimentos (n=15). 
[ISE B3 | AMB-A 12 | AMB-B 12 | AMB-C 11]
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Gráfico 30. Tipo de prática adotada junto a fornecedores (n=12). [ISE B3 | AMB-A 12 | AMB-B 12 
|AMB-C 11]
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Fornecedores crí�cos Demais fornecedores (não crí�cos)

Ações para o 
Consumo ou Uso 
Sustentável de 
Produtos
Além dos atores envolvidos em atividades de 
produção das cadeias de suprimento, o interes-
se de consumidores finais é também um fator 

para regulação de atividades no mercado. De 
forma geral, são notadas mudanças importantes 
na opinião pública sobre o consumo, especial-
mente nas novas gerações. Essas mudanças 
estão voltadas à consideração de fatores éticos 
e ecológicos, despertando um crescente inte-
resse sobre a origem e o impacto dos produtos 
consumidos24. 

24  Nature Risk Rising 2020, WEF
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Em relação ao uso sustentável de produtos, 67% 
das empresas respondentes desenvolve ações 
voltadas ao consumidor final para promover o 
consumo e/ou uso sustentável de seus produtos 
e/ou serviços (Gráfico 31). 

Entre as ações adotadas, a disponibilização de 
alternativas sustentáveis pós-uso ou consumo 

(por exemplo, logística reversa) é a mais inci-
dente entre as empresas, adotada por 90% das 
respondentes (Gráfico 32). Ações para conscien-
tização e orientação do consumidor final para o 
uso sustentável (80%) ou uso seguro (70%) dos 
produtos também foram mencionados pelas 
empresas.

Gráfico 31. Empresas que possuem ações para o consumo ou uso sustentável de produtos ou serviços 
(n=15). [ISE B3 | AMB-A 14 | AMB-B 14 |AMB-C 12]
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Gráfico 32. Tipo de ação para promover o consumo ou uso sustentável de produtos ou serviços 
(n=10). [ISE B3 | AMB-A 14 | AMB-B 14 | AMB-C 12]
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Ação sistemá�ca para promover o consumo ou uso sustentável 

Sim Não Não se aplica



Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?4242



CEBDS 43

CONCLUSÕES  
DO ESTUDO

C onsiderando as análises e reflexões a partir de todas as 
respostas obtidas e informações coletadas, o presente 
estudo traz as seguintes conclusões:

• As empresas analisadas por este estudo demonstraram esforços 
importantes para a manutenção da biodiversidade no âmbito 
de suas atividades.

• Apesar dos esforços e avanços observados nas últimas décadas, 
estabelecer métricas para impactos sobre a biodiversidade con-
tinua sendo um desafio. Entre as empresas, 27% enxerga este 
como sendo um obstáculo para a inclusão da biodiversidade em 
seus processos de gestão.

• Outro desafio importante está na monetização de impactos e 
da dependência dos serviços ecossistêmicos em relação aos 
negócios, citado por 18% das empresas respondentes. Essas 
definições são importantes para levar o tema para níveis mais 
altos de governança e pode contribuir na incorporação desses 
custos ao longo da cadeia. 

• Engajamento amplo das empresas junto aos seus fornecedores 
para conformidade plena à legislação ambiental tem se mostra-
do uma importante ferramenta para mapear riscos e oportuni-
dades relacionadas a biodiversidade.

• O reporte transparente de informações se mostra essencial 
para visibilidade de impactos e oportunidades relacionadas a 
biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, sendo encorajada a 
adoção desses esforços amplamente ao longo de toda a cadeia 
de valor.

CEBDS 43
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ANEXO I – PERGUNTAS CONSIDERADAS PELO ESTUDO

N. 
Ref.

Questionário para Estudo CDP & CEBDS: “Como as empresas vêm contribuindo 
para as metas globais de Biodiversidade”

Referência

GRI ISE B3 DJSI

1 A organização dispõe de uma política corporativa que inclui questões de biodiver-
sidade?    

1.a Quais mecanismos são utilizados para verificação do nível de conhecimento e 
comprometimento do público interno em relação à política?  AMB-A 1  

2 A organização assumiu algum compromisso e/ou meta pública relacionado a 
biodiversidade?   2.4.1

2.a Selecione a opção que descreve seu compromisso/meta público(s)   2.4.1

3 A organização dispõe de um processo para identificar, avaliar e responder aos 
riscos e impactos relacionados a biodiversidade?    

3.a Selecione a alternativa que descreve a situação da companhia com relação aos 
impactos de suas atividades, produtos ou serviços sobre a biodiversidade  AMB-A 

18  

3.1

Nos últimos cinco anos, sua empresa avaliou seus locais para determinar que 
nível de importância da biodiversidade existe na terra que está sob sua res-
ponsabilidade e que impactos potenciais suas operações podem ter sobre essa 
biodiversidade?

  2.4.2

3.1a Nos últimos 5 anos, quantos locais foram avaliados e mapeados para a biodiversi-
dade (Número de sites); e qual é a área total incluída para esses sítios (Hectares)?   2.4.2

3.2 A companhia identifica e avalia as relações (impactos e dependência) de seus 
negócios com os serviços ecossistêmicos?  AMB-A 5  

3.3 Qual a situação da companhia em relação à avaliação periódica de seus aspectos 
e impactos ambientais?  AMB-A 6  

4 A organização identificou impactos sobre a biodiversidade e possui ações de 
gestão sobre esses impactos?    

4.a Descreva os impactos significativos que a empresa identificou, diretos e indiretos 
positivos e negativos, sobre a biodiversidade em relação a: 304-2/b   

4.b Descreva as ações de gestão sobre os impactos significativos que a empresa 
identificou sobre a Biodiversidade    

5 A organização coleta dados sobre a área ocupada/afetada pelas operações da 
empresa e a área protegida pela empresa (áreas próprias ou em parceria)?    

5.a

Para cada unidade operacional própria, arrendada, manejada em, ou adjacente a 
áreas protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade fora das áreas protegi-
das, detalhe as seguintes informações: localização geográfica (estado) e tipo de 
operação (escritório, fabricação ou produção, ou extrativa)

304-1/a   

5.1

Nos últimos cinco anos, sua empresa avaliou seus locais para determinar que 
nível de importância da biodiversidade existe na terra que está sob sua res-
ponsabilidade e que impactos potenciais suas operações podem ter sobre essa 
biodiversidade?

  2.4.2

5.1a
De forma geral, quantos locais são utilizados para atividades de produção, 
extração ou plantio (Número de sites); e qual é a área total de terra desses sites 
(Hectares)?

  2.4.2

5.2
Qual a condição das propriedades rurais de terceiros e utilizadas pela companhia 
(arrendamento, cessão ou outra forma de uso) em relação ao Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR)?

 AMB-A 
38  

5.3 Qual a condição das propriedades rurais da companhia em relação ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)?  AMB-A 

37  

N. 
Ref.

Questionário para Estudo CDP & CEBDS: “Como as empresas vêm contribuindo 
para as metas globais de Biodiversidade”

Referência

GRI ISE B3 DJSI

6 A empresa implementou processos e/ou ações de recuperação/restauração?   

6.a Área total nos últimos 5 anos (em hectares), localizações das áreas recuperadas/
restauradas (estado brasileiro ou fora do Brasil) 304-3/a   

6.b Em que bioma está a área recuperada? Marcar mais de uma opção, se necessá-
rio. 304-3/b   

6.1 O sucesso da medida de restauração foi/é aprovado por profissionais externos e 
independentes? 304-3/a   

6.2 A empresa possui áreas protegidas (por exemplo, APP, RL, RPPN ou outras Áreas 
Protegidas)? 304-3/a   

6.2a Área total (em hectares), localizações das áreas protegidas (estado brasileiro ou 
fora do Brasil) 304-3/b  

6.2b Em que bioma está a área protegida? Marcar mais de uma opção, se necessário. 304-3/b   

6.3
Existem parcerias de terceira parte para proteger ou restaurar áreas de hábitats 
distintas das que a organização supervisionou e implementou restauração ou 
medida de proteção?

304-3/b   

6.3a Por favor, indique o tipo de parceiro  

7 A organização coleta dados sobre as espécies ameaçadas e endêmicas registradas 
nas áreas de propriedade e protegidas pela empresa?    

7.a
Reporte o número total de espécies da Lista Vermelha da IUCN e espécies da 
lista nacional de conservação com habitats em áreas afetadas pelas operações da 
organização, por nível de risco de extinção

304-4/a   

7.1 Reporte o número total de espécies endêmicas com habitats em áreas afetadas 
pelas operações da organização 304-4/a   

7.2 Descreva os impactos significativos que a empresa identificou, diretos e indiretos 
positivos e negativos, sobre espécies afetadas ameaçadas e/ou endêmicas 304-2/b   

7.3 Indique quais as ações desenvolvidas pela companhia em prol da conservação e 
uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos  AMB-A 

19  

8 A empresa tem práticas relacionadas a melhoria do desempenho ambiental com 
a cadeia de suprimentos?    

8.a Indique as práticas da companhia relacionadas à melhoria do desempenho am-
biental na cadeia de suprimentos  AMB-A 

12  

9 A organização realizou ações em relação ao consumo/uso sustentável de seus 
produtos/serviços?    

9.a Quais as ações da companhia em relação ao consumo/uso sustentável de seus 
produtos/serviços?  AMB-A 

14  

10 Descreva os principais obstáculos e desafios para incluir a biodiversidade em sua 
gestão    
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ANEXO II – MAPA DE RESPOSTAS ANALISADAS

Empresa
Fonte de Informação por questão (1/4)

1 1.a 2 2.a 3 3.a 3.1 3.1a 3.2 3.3

Alcoa Alumínio S.A. - - - - - - - - - -

Ambev Questionário Questionário Questionário - - - - - - -

Anglo American Brasil - - - - - - - - - -

Arcelor Mittal Brasil - - - - - - - - - -

Banco Bradesco S.A - - - - - - - - - -

Banco do Brasil - - - - - - - - - -

BANCO ITAÚ S/A - - - - - - - - - -

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - - - - - - - - - -

Bayer - - - - - - - - - -

Braskem Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público

BRK Ambiental - - - - - - - - - -

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais Dado Público Dado Público Questionário Questionário Dado Público Dado Público Questionário Questionário Dado Público Dado Público

Eletrobras Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Equinor Brasil Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário Questionário Questionário Questionário

ERM Questionário - Questionário - Questionário Questionário Questionário - Questionário Questionário

FURNAS Centrais Elétricas S. A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário Questionário Questionário Questionário

Grupo Boticário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Iguá Saneamento - - - - - - - - - -

Lojas Renner S.A. Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público - - - Dado Público

NATURA COSMETICOS S/A. Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público

Neoenergia S.A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Norflor Empreendimentos Agrícolas Questionário Questionário Questionário - Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Petróleo Brasileiro S.A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Raízen Energia S.A - - - - - - - - - -

Schneider - - - - - - - - - -

SIEMENS LTDA. - - - - - - - - - -

Suzano S.A. Questionário Questionário Questionário - Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Telefônica (Vivo) Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público - - - Dado Público

Vale Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Votorantim Cimentos Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário
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Empresa
Fonte de Informação por questão (2/4)

4 4.a 4.b 5 5.a 5.1 5.1a 5.2 5.2a 5.3

Alcoa Alumínio S.A. - - - - - - - - - -

Ambev - - - - - - - - - -

Anglo American Brasil - - - - - - - - - -

Arcelor Mittal Brasil - - - - - - - - - -

Banco Bradesco S.A - - - - - - - - - -

Banco do Brasil - - - - - - - - - -

BANCO ITAÚ S/A - - - - - - - - - -

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - - - - - - - - - -

Bayer - - - - - - - - - -

Braskem Dado Público Dado Público Dado Público - - - - Dado Público Dado Público Dado Público

BRK Ambiental - - - - - - - - - -

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais Dado Público Dado Público Questionário/ 
Dado Público Questionário Questionário Questionário Questionário Dado Público Dado Público Dado Público

Eletrobras Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Equinor Brasil Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário - Questionário

ERM Questionário - - - - - - - - -

FURNAS Centrais Elétricas S. A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Grupo Boticário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Iguá Saneamento - - - - - - - - - -

Lojas Renner S.A. - - - - - - - - - -

NATURA COSMETICOS S/A. - - - - - - - Dado Público Dado Público Dado Público

Neoenergia S.A. Questionário - Dado Público Questionário Dado Público Questionário Questionário Questionário - Questionário

Norflor Empreendimentos Agrícolas Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Petróleo Brasileiro S.A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Raízen Energia S.A - - - - - - - - - -

Schneider - - - - - - - - - -

SIEMENS LTDA. - - - Dado Público Dado Público - - - - -

Suzano S.A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Telefônica (Vivo) - - - - - - - - - -

Vale Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Votorantim Cimentos Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário
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Empresa
Fonte de Informação por questão (3/4)

5.3a 6 6.a 6.b 6.1 6.2 6.2a 6.2b 6.3 6.3a

Alcoa Alumínio S.A. - Dado Público Dado Público Dado Público - Dado Público Dado Público Dado Público - -

Ambev - - - - - - - - - -

Anglo American Brasil - - - - - Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público

Arcelor Mittal Brasil - Dado Público Dado Público Dado Público - Dado Público Dado Público Dado Público - -

Banco Bradesco S.A - - - - - - - - - -

Banco do Brasil - - - - - - - - - -

BANCO ITAÚ S/A - - - - - - - - - -

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - - - - - - - - - -

Bayer - - - - - - - - - -

Braskem Dado Público - - - - - - Dado Público - -

BRK Ambiental - Dado Público Dado Público Dado Público - - - - - -

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Questionário Dado Público Dado Público Dado Público Questionário Questionário

Eletrobras - Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Equinor Brasil - Questionário - - - Questionário - - Questionário -

ERM - - - - - - - - - -

FURNAS Centrais Elétricas S. A. - Questionário Dado Público Questionário Questionário Questionário Dado Público Questionário Questionário -

Grupo Boticário - Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário -

Iguá Saneamento - - - - - - - Dado Público - -

Lojas Renner S.A. - - - - - - - - - -

NATURA COSMETICOS S/A. Dado Público - - - - - - - - -

Neoenergia S.A. Questionário Dado Público Dado Público Dado Público Questionário Dado Público Dado Público Questionário Questionário Questionário

Norflor Empreendimentos Agrícolas - Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário -

Petróleo Brasileiro S.A. Questionário Questionário Dado Público Questionário Questionário Questionário Dado Público Questionário Questionário Questionário

Raízen Energia S.A - - - - Dado Público - - - - -

Schneider - - - - - - - - - -

SIEMENS LTDA. - Dado Público Dado Público Dado Público - - - - - -

Suzano S.A. Questionário Dado Público Dado Público Questionário Questionário Dado Público Dado Público Questionário Questionário Questionário

Telefônica (Vivo) - - - - - - - - - -

Vale Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público

Votorantim Cimentos Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário -
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Empresa
Fonte de Informação por questão (4/4)

7 7.a 7.1 7.2 7.3 8 8.a 9 9.a 10

Alcoa Alumínio S.A. - - - - - - - - - -

Ambev - - - - - - - - - -

Anglo American Brasil - - - - - - - - - -

Arcelor Mittal Brasil - - - - - - - - - -

Banco Bradesco S.A - - - - - - - - - -

Banco do Brasil - - - - - - - - - -

BANCO ITAÚ S/A - - - - - - - - - -

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - - - - - - - - - -

Bayer - - - - - - - - - -

Braskem Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público -

BRK Ambiental - - - - - - - - - -

Cemig – Cia. Energética de Minas Gerais Dado Público Dado Público Questionário Questionário Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Questionário

Eletrobras Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Equinor Brasil Questionário - - - - Questionário - Questionário - Questionário

ERM - - - - - - - - - -

FURNAS Centrais Elétricas S. A. Questionário Dado Público Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário Questionário Questionário

Grupo Boticário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário -

Iguá Saneamento - - - - - - - - - -

Lojas Renner S.A. - - - - - Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público -

NATURA COSMETICOS S/A. Dado Público Dado Público - - Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público -

Neoenergia S.A. Dado Público Dado Público Questionário Dado Público Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Norflor Empreendimentos Agrícolas Questionário Questionário - - Questionário Questionário - Questionário Questionário Questionário

Petróleo Brasileiro S.A. Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Dado Público Questionário

Raízen Energia S.A - - - - - - - - - -

Schneider - - - - - - - - - -

SIEMENS LTDA. - - - - - - - - - -

Suzano S.A. Dado Público Dado Público Questionário Questionário/
Dado Público Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário

Telefônica (Vivo) - - - - - Dado Público Dado Público Dado Público Dado Público -

Vale Dado Público Dado Público Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário

Votorantim Cimentos Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário Questionário - Questionário
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CEMIG - COMPANHIA ENERGÉTICA 
DE MINAS GERAIS

Compromisso e/ou meta: 
• Evitar, minimizar, restaurar e compensar quando operando em áreas com biodiver-

sidade global ou nacionalmente importante

Área total recuperada 
e/ou em processo de 
recuperação
• 29 hectares com ações de recu-

peração em 2019

Áreas protegidas
• 4.654 hectares de áreas prote-

gidas 

Biomas de atuação 
para recuperação
• Cerrado
• Mata Atlântica

Biomas de atuação 
para proteção
• Cerrado
• Mata Atlântica

Nº de espécies ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de propriedade e/
ou áreas protegidas pela empresa

36
ESPÉCIES

PROJETO/ AÇÃO DESTAQUE:

Programa Peixe Vivo 

Foi criado em 2007 com a missão de mini-
mizar o impacto sobre a ictiofauna, bus-
cando soluções e tecnologias de manejo 
que integrem a geração de energia elé-
trica pela Cemig, com a conservação das 
espécies de peixes nativas e promovendo o 
envolvimento da comunidade. 

RESULTADOS

• Redução de cerca de 77% na média 
anual das mortes de peixes;

• Melhoria dos programas de manejo e 
conservação com bases científicas sólidas;

• Execução de 21 projetos de pesquisa 
com o envolvimento de, pelo menos, 
10 universidades;

• Foram investidos mais de R$ 12 mi-
lhões em melhorias estruturais em 
usinas e estações ambientais;

• Foram produzidos mais de 619 traba-
lhos técnico-científicos como resultado 
de atividades do programa e projetos 
desenvolvidos em parceria. Até o mo-
mento, já são 130 artigos científicos, 8 
livros e 42 capítulos de livros.
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Compromisso e/ou meta: 
• Desde 2019 temos a meta de desenvolver, entre 2019 e 2023, anualmente, um 

novo estudo/projeto de pesquisa que contribua para a conservação da biodiversida-
de e dos serviços ecossistêmicos.

Áreas protegidas
• 71.483 hectares de áreas protegidas

Biomas de atuação para 
recuperação
• Amazônia
• Cerrado
• Mata Atlântica
• Caatinga

ELETROBRAS

Biomas de atuação para 
proteção
• Amazônia
• Mata Atlântica
• Cerrado
• Caatinga

Nº de espécies 
ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de 
propriedade e/ou áreas 
protegidas pela empresa

84
ESPÉCIES
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PROJETOS/AÇÕES DESTAQUE:

Programa de Reprodução da Harpia da Itaipu Binacional

O Programa de Reprodução da Harpia (Harpia harpyja), um dos maiores gaviões do mun-
do e que se encontra ameaçado de extinção, é desenvolvido pela Itaipu desde 2005. O 
programa é o único no mundo que mantém uma reprodução continuada da espécie, o que 
permite que ele seja um fornecedor de espécimes para várias instituições ambientais. Até 
hoje o programa foi responsável pelo nascimento de 50 filhotes de Harpias, sendo consi-
derado o maior programa de reprodução em cativeiro da espécie no mundo.

Programas de cultivo de mudas 
e de reprodução de peixes  
da Chesf

A Estação de Piscicultura da UHE Paulo Afonso 
produz, há mais de 40 anos, alevinos para ma-
nutenção, reposição e ampliação dos estoques 
de peixes da bacia do São Francisco. Somente 
entre os anos de 2017 e 2020, mais de 1,8 
milhões de alevinos de espécies nativas como 
Niquin, Curimatã-Pacu, Piaba Rabo Amarelo, 
Piaba Faixa Preta, Pacu, Piau Verdadeiro foram 
soltos no rio.

A Chesf também possui um programa de cultivo 
e distribuição de plantas nativas da região do 
Velho Chico e da Caatinga que contribui para a 
recomposição de matas ciliares. Entre as árvores 
distribuídas destacam-se a Paineira Rosa, o Jua-
zeiro, o Umbuzeiro e o Mulungu. Em 2021 três 
mil mudas foram doadas para plantio na região 
da Lagoa dos Campinhos, área quilombola loca-
lizada no município de Amparo do São Francisco 
(SE). A lagoa, que tem ligação com o rio São Fran-
cisco, funciona como um berçário natural para 
reprodução de peixes e tem grande importância 
para preservação da fauna da região.

Proteção da biodiversidade e 
pesquisa na Eletronorte

A empresa é responsável pela manutenção de 
áreas voltadas para a preservação da biodiversi-
dade e para pesquisa. A Reserva Florestal Adol-
pho Ducke é uma Área de Proteção Ambiental 
(APA) de 10 mil ha, localizada em Manaus, que 
serve como suporte de pesquisas para o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
e outras instituições nacionais e internacionais. 

O Mosaico de Unidades de Conservação do 
Lago de Tucuruí, localizado no Pará, é composto 
pela APA do Lago de Tucuruí, com 568,6 mil ha, 
duas Reservas de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS), a Alcobaça, com 36,1 mil ha, e a Pucu-
ruí Ararão, com 29 mil ha, além de duas Zonas 
de Preservação de Vida Silvestre, as Áreas de 
Soltura 3, com 10 mil ha, e 4, com 20 mil ha. A 
Estação Ecológica de Samuel possui 72 mil ha 
voltados à proteção de área representativa dos 
ecossistemas naturais da bacia do rio Jamari.
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Compromisso e/ou meta: 
• Aplicar a hierarquia de Mitigação de Impactos (evitar, minimizar, restaurar e com-

pensar) em todas as áreas onde haja operações da empresa

EQUINOR 
BRASIL

PROJETO/ AÇÃO DESTAQUE:

Gerenciamento de risco de bioinvasão pelo coral sol

Para controlar a presença desta espécie invasora no Campo de Peregrino,  na 
Bacia de Campos, foi aplicada uma ferramenta de análise de risco que avalia 
a probabilidade de introdução dessas espécies exóticas invasoras a partir das 
embarcações que venham a operar no campo, de forma que ações mitigadoras 
relevantes possam ser tomadas.

RESULTADOS

• Otimização das inspeções de casco das embarcações



Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?62

Compromisso e/ou meta: 
• Trabalhamos com parceiros externos para nos ajudar a cumprir este compromisso.

Área total recuperada e/ou em 
processo de recuperação
• 1.172 hectares com ações de recuperação 

nos últimos três anos

Áreas protegidas
• 12.717 hectares de áreas protegidas

Biomas de atuação para 
recuperação
• Cerrado
• Mata Atlântica

FURNAS CENTRAIS 
ELÉTRICAS S. A.”

Biomas de atuação para 
proteção
• Cerrado
• Mata Atlântica

Nº de espécies 
ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de 
propriedade e/ou áreas 
protegidas pela empresa

62
ESPÉCIES
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PROJETOS/AÇÕES DESTAQUE:

Projeto Nascentes de Furnas

Comprometidos em atenuar o impacto da crise hídrica sobre a Usina Hidrelétrica de Furnas 
(MG), em 2017, firmamos parceria com a Associação dos Municípios do Lago de Furnas 
para a recuperação de matas ciliares em 400 nascentes.

RESULTADOS

• Até o final de 2019, foram plantadas 62 mil mudas em 310 nascentes nos biomas Mata 
Atlântica e Cerrado, em 31 municípios situados no entorno do Reservatório da UHE 
Furnas, somando 40 hectares.

• Formação de  rede de cooperativismo composta  por moradores e pequenos produto-
res rurais.

Monitoramento e Conservação do Mutum-de-penacho (Crax 
fasciolata) e do Aracuã paulista (Ortalis remota) no entorno da 
UHE Marimbondo

Outro destaque de 2020 foi a finalização da primeira fase do monitoramento das populações do 
Mutum-de-penacho (Crax fasciolata) e do Aracuã paulista (Ortalis remota) no entorno da UHE Marim-
bondo. São duas aves estão sob algum risco de ameça, sendo o Aracuã paulista criticamente amea-
çada de extinção no Brasil, e o Mutum-de-penacho, vulnerável segundo a lista brasileira de espécies 
ameaçadas, e também Vulnerável, segundo a IUCN.

Subprograma de Repovoamento do Reservatório da UHE 
Marimbondo com Espécies de Peixes Nativos da Bacia Hidrográfica

Em 2020, houve a soltura de 126.156 alevinos de espécies de piracema, como ação mitigatória rela-
cionada ao compromisso de FURNAS com a manutenção da Ictiofauna na área de influência de seus 
empreendimentos.
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GRUPO BOTICÁRIO

Compromisso e/ou meta: 
• Promover e fortalecer melhores práticas que favoreçam o uso racional dos recursos 

da biodiversidade

Área total recuperada 
e/ou em processo de 
recuperação
• 262 hectares com ações de 

recuperação 
• Meta 2030: 650 hectares

Áreas protegidas
• 13,1 milhões hectares de áreas 

protegidas
• Meta 2030: 1,5 mil hectares

Biomas de atuação 
para recuperação
• Mata Atlântica

Biomas de atuação 
para proteção
• Cerrado
• Mata Atlântica

Nº de espécies ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de propriedade e/
ou áreas protegidas pela empresa

2.095
ESPÉCIES

PROJETO/ AÇÃO DESTAQUE:

Araucaria+

Iniciativa de valorização econômica da Flo-
resta com Araucárias, ecossistema que tem 
hoje menos de 1% de sua área original. O 
principal foco de atuação é o desenvolvi-
mento de usos novos e responsáveis para 
produtos deste ecossistema.

Viva Água Miringuava

Movimento com metas até 2030: recu-
peração de 650 hectares de áreas estra-
tégicas para a disponibilidade hídrica; 
conservação de 1,5 mil hectares de áreas 

naturais; conversão de 500 hectares para 
produção sustentável; apoio a 30 negócios 
de impacto socioambiental positivo. A 
implementação em campo em 2021. 

RESULTADOS

• +80 produtores envolvidos
• +50 organizações integradas no ecos-

sistema de inovação
• 671 ha de Floresta com Araucárias 

conservadas
• 262 ha em processo de restauração 

ecológica.
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Compromisso e/ou meta: 
• Alcançar a “perda líquida nula” de biodiversidade até 2030, apostando - sempre que 

for possível - em um impacto líquido positivo nos novos projetos de infraestruturas.

Área total recuperada e/ou em 
processo de recuperação
• 8.704 hectares com ações de recuperação já 

iniciados e/ou a serem concluídos até 2030.

Áreas protegidas
• 28.922 hectares de áreas protegidas 

Biomas de atuação para 
recuperação
• Amazônia  
• Cerrado
• Mata Atlântica
• Caatinga

NEOENERGIA S.A.

Biomas de atuação para 
proteção
• Amazônia
• Cerrado
• Mata Atlântica

Nº de espécies 
ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de 
propriedade e/ou áreas 
protegidas pela empresa

98
ESPÉCIES
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PROJETOS/AÇÕES DESTAQUE:

A Neoenergia e suas 
contribuições para 
a preservação da 
Biodiversidade

A UHE Baixo Iguaçu, inaugurada em 
2019, é um dos exemplos de atuação da 
Neoenergia para mitigar e compensar os 
impactos e contribuir com a proteção dos 
ecossistemas.

Uma iniciativa de destaque é a criação de 
um Corredor de Biodiversidade que vai 
ligar às áreas protegidas do Parque Na-
cional do Iguaçu tanto as áreas de mata 
remanescentes como as de preservação 
permanente do empreendimento. Quando 
as atividades de plantio forem concluídas, 
esse corredor vai possibilitar o desloca-
mento da fauna entre os remanescentes 
florestais, com a troca gênica entre os es-
pécimes das diferentes áreas, propiciando 
um habitat favorável ao desenvolvimento e 
à preservação das espécies.

Baixo Iguaçu também desenvolve pro-
gramas de monitoramento de espécies 
endêmicas da região. Para monitorar os 
hábitos migratórios do Surubim-do-Iguaçu 
(Steindachneridion melanodermatum), fo-
ram inseridos transmissores de telemetria 
combinada em peixes capturados, o que 
forneceu informações sobre os hábitos da 
espécie nunca revelados.

Outro exemplo é a UHE Teles Pires que 
atua de forma ativa na proteção, recupe-

ração e monitoramento de aproximada-
mente 20 mil ha de Floresta Amazônica, 
por meio do Programa de Recomposição 
Florestal e Implantação da APP. Cerca de 
15,5 mil hectares de floresta em pé se en-
contram em estágio avançado de preserva-
ção, apresentando grande diversidade de 
espécies da fauna e flora.

A UHE Teles Pires, no desenvolvimento de 
seus programas ambientais, descobriu uma 
nova espécie de orquídea as margens do 
rio Teles Pires, em Paranaíta, Mato Gros-
so. Batizada de Catasetum telespirense, a 
nova espécie homenageia o local onde foi 
encontrada.

Além de todas as ações tocadas pelos 
negócios do Grupo merecem destaque 
os projetos desenvolvidos pelo Instituto 
Neoenergia, responsável pela gestão do 
investimento social privado da companhia, 
que possui como um de seus cinco pilares 
de atuação os temas de Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas.

Desde sua criação o Instituto Neoenergia 
já investiu mais de 1,4 milhões de reais 
em projetos focados na Biodiversidade e 
Mudanças Climáticas com destaque para 
o projeto Flyways, em parceria com a Save 
Brasil, que busca assegurar a conservação 
das aves limícolas; e do projeto Coralizar, 
em parceria com o WWF Brasil, que tem 
como o objetivo de tornar a restauração, 
manutenção e a adaptação dos recifes de 
corais uma agenda prioritária no Brasil.
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NORFLOR EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS

Área total recuperada 
e/ou em processo de 
recuperação
• 990 hectares com ações de 

recuperação nos últimos cinco 
anos

Áreas protegidas
• 11.988 hectares de áreas pro-

tegidas 

Biomas de atuação 
para recuperação
• Cerrado

Biomas de atuação 
para proteção
• Cerrado

PROJETO/ AÇÃO DESTAQUE

Fauna Silvestre 

A Norflor acompanha e monitora a fauna desde o primeiro licenciamento, obtido no ano de 
2008. Os grupos monitorados incluem: aves, répteis, anfíbios, mamíferos e peixes

RESULTADOS

• 124 espécies da fauna silvestre registradas em 2019

Nº de espécies ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de propriedade e/
ou áreas protegidas pela empresa

6
ESPÉCIES



Como as empresas vêm contribuindo para as metas globais de Biodiversidade?68

Compromissos e/ou meta: 
• 100% das instalações Petrobras com Plano de Ação em Biodiversidade até 2025
• Investimentos em projetos socioambientais

PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A.

PROJETOS/AÇÕES DESTAQUE:

Planos de Ação de 
Biodiversidade

Em atendimento ao compromisso de bio-
diversidade, serão elaborados/revisados 
Planos de Ação de Biodiversidade para as 
unidades da Petrobras.

Principais resultados esperados como me-
lhoria da gestão de biodiversidade:

Programa Petrobras 
Socioambiental

Estrutura os investimentos socioambientais 
da Companhia, com o propósito de contribuir 
para a sustentabilidade do negócio, apoiando 
iniciativas que gerem valor para a Petrobras e a 
sociedade.

Resultados acumulados dos projetos das linhas 
de atuação Oceano e Clima vigentes em 2020:

• 50 projetos ambientais apoiados;

• 440 publicações;

• 98 mil participantes diretos nas ações;

• 220 nascentes conservadas e 960 mil mudas 
plantadas;

• 300 espécies da fauna abrangidas, sendo 52 
ameaçadas de extinção;

• 71 UCs terrestres e marinhas e 18 Terras 
Indígenas abrangidas.

• ampliação do mapeamento de áreas 
protegidas e do conhecimento da bio-
diversidade do entorno;

• aumento das medidas de prevenção e 
mitigação de impactos à biodiversidade;

• incremento das medidas manejo de 
fauna e flora;

• intensificação da recuperação de áreas 
degradadas.



CEBDS 69

Rede Biomar do Programa Petrobras Socioambiental

Criada em 2007, visa potencializar e gerar sinergia entre as ações de projetos 
patrocinados. Em 2020 a rede compreendeu os projetos Albatroz, Baleia Jubarte, 
Coral Vivo, Golfinho Rotador, Meros do Brasil e Tamar.

Principais resultados alcançados:

• recuperação da população de baleias jubarte de 2.000 para 20.000 indivíduos;

• retirada da baleia jubarte e do albatroz de sobrancelha da lista nacional de 
espécies ameaçadas;

• 40 milhões de filhotes de tartarugas protegidos e devolvidos ao mar;

• contribuição para a recuperação das populações de 4 espécies de tartarugas;

• 9 milhões de participantes em ações de sensibilização e 170 mil em ações de 
capacitação e geração de renda;

• apoio à criação e manutenção de mais de 20 áreas marinhas protegidas.

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos 

Visa avaliar a interferência da Exploração e Produção Offshore na Bacia de Santos, sobre aves, tarta-
rugas e mamíferos marinhos, como medida de mitigação exigida no licenciamento ambiental federal, 
conduzido pelo IBAMA.

Principais resultados do período 2015 a 2020:

• 2.010 km de costa monitorados: SC ao RJ;

• 87.806 indivíduos registrados: 53 % de aves, 40 % de quelônios e 7 % de mamíferos marinhos; 

• 2.762 animais reintegrados à natureza: 2.070 aves e dessas, 75 indivíduos de 8 espécies ameaça-
das de extinção;

• estruturação e manutenção de Rede de Atendimento Veterinário, com:  7 Centros de Reabilitação 
e Despetrolização; 2 Centros de Reabilitação de Tartarugas Marinhas; 6 Unidades de Estabiliza-
ção; 1 Unidade de Necropsia de Mamíferos Marinhos; 1 Base de apoio.
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SUZANO S.A.

Compromisso e/ou meta:
• Até 2030, conectar meio milhão de hectares de áreas prioritárias para a preserva-

ção nos biomas Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia.

Área total recuperada 
e/ou em processo de 
recuperação
• 32.520 hectares com ações de 

recuperação

Áreas protegidas
• 970 mil hectares de áreas pro-

tegidas

Biomas de atuação 
para recuperação
• Amazônia
• Cerrado
• Mata Atlântica

Biomas de atuação 
para proteção
• Amazônia
• Cerrado
• Mata Atlântica
• Caatinga
• Pampa

Nº de espécies ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de propriedade e/
ou áreas protegidas pela empresa

285
ESPÉCIES

PROJETO/ AÇÃO DESTAQUE:

Projeto Nascentes de 
Mucuri

Tem como objetivo estimular a proteção 
das nascentes do Rio Mucuri e do seu en-
torno e, assim, promover a perpetuidade 
desse recurso tão valioso para a região.

RESULTADOS

• 372 nascentes protegidas
• 10.967 pessoas engajadas e capacitadas
• Aproximadamente 150 famílias traba-

lhando anualmente com a transição 
agroecológica da produção



CEBDS 71

VALE

Compromisso e/ou meta:
• Recuperar e proteger 500 mil ha até 2030, associada ao nosso compromisso de ser 

carbono neutra até 2050 e a nossa busca por um impacto positivo na biodiversidade.

Biomas de atuação 
para recuperação
• Amazônia
• Cerrado
• Mata Atlântica
• Pantanal
• Mundo

Biomas de atuação 
para proteção
• Amazônia
• Mata Atlântica
• Cerrado
• Pantanal

PROJETO/ AÇÃO DESTAQUE:

Reserva Natural Vale

A Reserva Natural Vale (RNV) preserva 
uma área singular de Mata Atlântica pra-
ticamente intacta em Linhares, no Espí-
rito Santo, com cerca de 23 mil hectares 
protegidos e mantidos de maneira volun-
tária pela Vale. Posto Avançado da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica e centro 
de conhecimento científico,  a Reserva é 
contígua a Reserva Biológica Sooretama, 
área que também recebe apoio da Vale 

para proteção a partir de convênio com o 
ICMBio, formando o bloco florestal mais 
importante destinado à conservação no 
Espírito Santo.

RESULTADOS

• Proteção de cerca de 5 mil espécies de 
plantas e animais deste bioma, entre 
elas mais de 160 espécies ameaçadas 
de extinção e várias endêmicas. 

• 272 projetos de pesquisa desenvolvidos.

Área total recuperada 
e/ou em processo de 
recuperação
• 9.900 hectares nos últimos 

cinco anos

Áreas protegidas
• 852.619 hectares de áreas pro-

tegidas no mundo

Informações do reporte consolidado no início de 2020

Nº de espécies ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de propriedade e/
ou áreas protegidas pela empresa

574
ESPÉCIES

Protegidas em áreas próprias ou apoiadas pela empresa, com 114 consideradas em categorias de ameaças da IUCN com habitats afetados pelas operações
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Compromissos e/ou meta: 
• Evitar, minimizar, restaurar e compensar quando operando em áreas de biodiversi-

dade global ou nacionalmente importantes.

Total de áreas em processo de 
recuperação
• 963 hectares com ações de recuperação, 

formadas por Áreas de Preservação Perma-
nente e Reservas Legais.

Áreas protegidas
• Mais de 15. 800 hectares de áreas prote-

gidas, formadas por Áreas de Preservação 
Permanente e Reservas Legais.

Biomas de atuação para 
recuperação
• Mata Atlântica

VOTORANTIM 
CIMENTOS

Biomas de atuação para 
proteção
• Amazônia
• Cerrado
• Mata Atlântica
• Pantanal
• Caatinga

Nº de espécies 
ameaçadas e endêmicas 
registradas em áreas de 
propriedade e/ou áreas 
protegidas pela empresa

174
ESPÉCIES
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PROJETOS/AÇÕES DESTAQUE:

Economia Circular - 
Babaçu - Cooperativa 
Multifuncional de Economia 
Solidária do Tocantins 
(Coomesol)

O projeto  é promovido pela Votorantim 
Cimentos, em parceria com Instituto Vo-
torantim e o Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES). Tem 
como objetivos a produção, comercializa-
ção do óleo e artesanatos de coco babaçu 
e ainda a venda do resíduo da casca do fru-
to que seria descartada, na região de Xam-
bioá – Tocantins, como fonte de energia 
para substituir parte do combustível fóssil 
na fabricação de cimento, criando opor-
tunidade de melhoria na renda familiar 
e na qualidade de vida dos cooperados e 
quebradeiras locais, de forma sustentável. 
Assim, é possível obter renda estimulando 
a preservação dos babaçuzais, que em-

bora protegidos por lei, são comumente 
considerados “praga” pelos agricultores 
devido a dificuldade de aplicar técnicas 
tradicionais de produção nas áreas sem 
removê-los. 

RESULTADOS

• Incremento de renda de pelo menos 
20 cooperados, além de coletores e 
quebradeiras de coco.

• Renda Média de R$450 reais por coo-
perado em 2020.

• Presença nas plataformas de mar-
ketplaces,  com mais 1400 visitas 
nos anúncios do Mercado Livre e 67 
clientes  em todo o Brasil, nos últimos 
3 meses.

• Formação de  rede de cooperativismo 
composta  por moradores e pequenos 
produtores rurais.

Economia Circular – Castanha 
de Caju- Projeto Itacastanha 
em Itabaiana/SE

O projeto atua na redução dos impactos am-
bientais e no desenvolvimento do capital 
humano dos beneficiários – com apoio e for-
talecimento à negócios inclusivos - através do 
coprocessamento da casca da castanha de uma 
Cooperativa criada pelo programa REDES. Seu 
objetivo é dar autonomia no sistema de benefi-
ciamento da castanha por meio da mecanização 
e otimização de processos, diversificação e pa-
dronização do produto final para a comunidade 
do Carrilho, localizada a 4,5km da sede do mu-
nicípio de Itabaiana-SE e a 42km da unidade da 
Votorantim Cimentos de Laranjeiras. Se insere 

em área de transição mata atlântica/caatinga, e 
evidencia uma alternativa de geração de renda 
para comunidades em relação à agricultura 
tradicional, ao se manter as matas nativas para 
produção e coleta dos frutos.

RESULTADOS

• Desenvolvimento de região reconhecida 
nacionalmente pelo beneficiamento da 
castanha de caju, com mais de 50 anos de 
experiência na atividade.

• 28 cooperados ativos, o que beneficia cerca 
de 100 pessoas de forma direta e indireta.

• Receita total líquida aproximada: 336 mil/
ano, comercializando volumes de 1 a 1,5 
toneladas de castanha por mês.




