
 

Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa - 2006 

 Legenda:  Protocolo  Documentação

 

 
 
PERGUNTA 1 - A companhia possui uma política corporativa ambiental?  

 Este indicador permite avaliar o nível de comprometimento da companhia com as boas práticas de gestão ambiental. A abrangência com 
relação ao ciclo de vida permite avaliar quanto a empresa se compromete em internalizar os diferentes aspectos relacionados às várias 
etapas do processo produtivo e, também, o quanto está comprometida com seus diferentes públicos. 

A divulgação da política permite avaliar o grau de comprometimento da companhia, pois na medida em que um documento que se torna 
público, permite a cobrança de posturas por parte da companhia pelas partes interessadas. Essa manifestação de transparência é indicativa 
do nível de compromisso e engajamento com a boa gestão ambiental. 

 

 Cópia da Política Corporativa.  

Sim  Não 

1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1, qual a sua abrangência em relação ao ciclo de vida dos produtos 
e/ou serviços da companhia:  

 Desenvolvimento de novos produtos e serviços (exemplo: design sustentável ou ecodesign)  

 Fornecedores críticos  

 Todos os fornecedores  

 Processo produtivo  

 Principais clientes  

 Todos os clientes e consumidores  

 Pós-consumo  

 Logística  

 Nenhuma das anteriores  
 
1.2 - SIM para a PERGUNTA 1, esta política é divulgada para todas as partes interessadas?  

Sim  Não 

1.2.1 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, a companhia adota procedimentos sistemáticos 
e regulares de comunicação, conscientização e mobilização do público interno em 
relação à política ambiental?  

Sim  Não  
 
1.2.2 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, a companhia adota procedimentos sistemáticos 
e regulares de monitoramento e avaliação do conhecimento e adesão do público 
interno à política ambiental?  

Sim  Não  
 
1.2.3 - Se SIM para a PERGUNTA 1.2, a política é divulgada para o público externo 
por meios de:  

 Espaços dedicados à comunicação corporativa (website, boletins impressos ou 
eletrônicos)  

 Documentos administrativos (editais, contratos, propostas comerciais, etc.)  

 Outros 

DIMENSÃO AMBIENTAL
CRITÉRIO I - POLÍTICA
INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO



 
 
PERGUNTA 2 - A descrição formal das funções do CEO e dos demais diretores inclui atribuições e 
responsabilidades ambientais?  

 A incorporação formal de atribuições e responsabilidades ambientais aos principais cargos e funções da companhia é um indicador da 
efetiva implementação da política ambiental e de que esta dimensão vem sendo efetivamente valorizada e internalizada nos processos de 
gestão.  

 Manual ou documento com a descrição formal dos cargos e funções na companhia.  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 3 - O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual das áreas listadas abaixo:
 

 O posicionamento hierárquico da gestão ambiental em relação à estrutura organizacional indica o peso da dimensão nos processo de 
tomada de decisão. Além disto, indica também se a dimensão é considerada como um fator estratégico ou tem um viés essencialmente 
operacional.  

 Presidência  

 Vice Presidência  

 Diretoria  

 Gerência operacional  

 Outra 

 
 
PERGUNTA 4 - A companhia avalia, sistemática e periodicamente, os aspectos e os impactos ambientais 
potenciais e efetivos de suas atividades, processos, produtos, serviços e pós-consumo?  

 A avaliação periódica e sistemática dos aspectos ambientais e dos perigos e riscos ocupacionais é um indicador de que a organização 
possui mecanismos para identificar, avaliar a significância e priorizar seus problemas efetivos e potenciais e de direcionar adequadamente 
seus esforços de gestão.  
 
A referência para o desempenho ambiental e de saúde e segurança ocupacional indica, de fato, qual o compromisso da companhia em 
relação a estas questões.  
 
A existência de planos e programas de gestão estruturados é a base para que a intenção, expressa na política ambiental e de saúde e 
segurança ocupacional, se reflita em ações concretas. Por outro lado, sua inexistência é um indicador de que não há coerência entre os 
compromissos, as diretrizes e as ações.  

 Relatórios ou matrizes de identificação de aspectos, impactos, perigos e riscos. Programas de gestão documentados.  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 5 - A companhia possui planos e programas estruturados para o gerenciamento de seu desempenho 
ambiental?  

Sim  Não 

5.1 - Se SIM para a pergunta 5, a referência mínima para o desempenho ambiental é a:  
 

 
PERGUNTA 6 - A companhia possui planos e programas estruturados para o gerenciamento de seu desempenho 
de saúde e segurança ocupacional?  

Sim  Não 

6.1 - Se SIM para a PERGUNTA 6, a referência mínima para o desempenho de saúde e segurança 

CRITÉRIO II - GESTÃO
INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

 
 
INDICADOR 3. PLANEJAMENTO

 Conformidade com a 
legislação aplicável 

 Conformidade com a 
legislação aplicável mais foco 
na melhoria contínua voltada à 
eco-eficiência e à prevenção à 
poluição 

 Conformidade com a 
legislação aplicável mais foco 
na melhoria contínua voltada à 
produção mais limpa 



ocupacional é:  
 

 
 
PERGUNTA 7 - A companhia possui procedimentos documentados e implementados que orientem a execução das 
operações com potenciais impactos significativos?  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 8 - A companhia possui procedimentos documentados e implementados que orientem a execução das 
operações que impliquem em riscos ocupacionais significativos?  

 A existência de procedimentos operacionais que orientem as operações geradoras de impactos ambientais ou riscos ocupacionais, 
quando acompanhada de ações específicas de treinamento dos funcionários e de mecanismos de monitoramento e medição, é um importante 
indicador da efetiva implementação de boas práticas ambientais e de SSO. A sua ausência, por outro lado, indica que a companhia não 
possui um sistema de gestão ambiental efetivamente implementado.  

 Cópia dos procedimentos, registros de treinamento e registros de monitoramento da aplicação e efetividade dos procedimentos.  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 9 - A companhia adota critérios de desempenho ambiental e cumprimento da legislação ambiental na 
seleção ou no desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços?  

 Não  

 Sim, apenas para os fornecedores críticos  

 Sim, para todos os fornecedores  
 
PERGUNTA 10 - A companhia possui programas de gerenciamento e/ou minimização dos impactos ambientais 
pós-consumo de seus produtos?  

 A adoção de critérios ambientais na seleção de fornecedores e a existência de programas voltados aos impactos ambientais pós-
consumo (que contemplem todos os produtos ou serviços potencialmente impactantes) são evidências de que a companhia, de fato, tem 
uma política ambiental abrangente e efetiva em relação ao ciclo de vida de seus produtos.  

 Sim, apenas para os produtos com maior potencial de impacto ambiental pós-consumo  

 Sim, para todos os produtos  

 Não  

 Não se aplica 

 
 
PERGUNTA 11 - Indique abaixo qual o percentual da produção (em volume/peso/unidade de medida pertinente) 
é oriundo de processos cobertos por sistemas de gestão ambiental (SGA) e sistemas de gestão de saúde e 
segurança ocupacional (SGSSO), certificados por Organismo Certificador Credenciado (OCC):  

 As certificações ambientais (NBR ISO 14001:2004) e de saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001, BS 8800) são indicadores de 
que a organização possui sistemas de gestão implementados e mantidos em conformidade com requisitos internacionalmente aceitos. 

Ainda que tais certificações não garantam o desempenho ambiental e de SSO da organização, elas garantem as bases para a efetiva gestão 
do desempenho.  

Cabe ressaltar que uma companhia pode ter apenas uma ou algumas de suas unidades certificadas ou que o escopo de certificação de numa 
unidade pode, em situações específicas, não considerar todas as suas operações. Por esta razão se torna fundamental a avaliação dos 
percentuais da produção que são cobertos por sistemas certificados. 

 

 Cópia dos certificados.  
 

 Conformidade com a 
legislação aplicável 

 Anterior + foco na melhoria 
contínua com ênfase para a 
prevenção de riscos 
ocupacionais 

 Anteriores + Convenção 
OIT 155 e Recomendação 
OIT 164 

INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

 
 
INDICADOR 5. CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL



- SGA  

 Menos de 20%  

 20% a 40%  

 40% a 60%  

 60% a 80%  

 Mais de 80%  
 
- SGSSO  

 Menos de 20%  

 20% a 40%  

 40% a 60%  

 60% a 80%  

 Mais de 80% 

 
 
PERGUNTA 12 - A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e atendimento às 
demandas de partes interessadas com relação ao meio ambiente ?  

 Os mecanismos e as práticas de comunicação com partes interessadas são importantes indicadores de incorporação das demandas 
externas no planejamento e implementação da gestão ambiental e gestão de saúde e segurança ocupacional. Indicam também a 
transparência da companhia em relação a estas questões e a sua confiança quanto a eficácia da sua gestão e quanto ao seu desempenho.  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 13 - A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e atendimento às 
demandas de partes interessadas com relação à saúde e segurança de seus funcionários?  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 14 - A companhia possui programa formal, documentado e efetivamente implementado de 
comunicação de riscos ambientais?  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 15 - A companhia tem um procedimento formalmente estabelecido de comunicação das ocorrências 
de situações anormais ou emergenciais às partes interessadas?  

Sim  Não 

15.1 - Se SIM para a PERGUNTA 15, a companhia informa as conseqüências, orienta a comunidade 
e esclarece sobre as providências a serem adotadas?  

Sim  Não  

 
PERGUNTA 16 - A companhia publica periodicamente o seu desempenho ambiental?  

Sim  Não 

16.1 - Se SIM para a PERGUNTA 16, essa publicação se faz por meio de:  

 Relatórios específicos (ambientais, de sustentabilidade, socioambientais)  

 Documentos corporativos não específicos  

 Nenhuma das anteriores 

 
PERGUNTA 17 - A companhia publica periodicamente o seu desempenho de saúde e segurança ocupacional?  

Sim  Não 

17.1 - Se SIM apara a PERGUNTA 17, essa publicação se faz por meio de:  

 
 
INDICADOR 6. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS



 Relatórios específicos (ambientais, de sustentabilidade, socioambientais)  

 Documentos corporativos não específicos  

 Nenhuma das anteriores 

 
 
PERGUNTA 18 - Assinale as opções que representem ações voluntárias da companhia em prol da implementação 
dos objetivos da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (explicitado no Art. 2 da Convenção) :  

 O cumprimento dos objetivos das Convenções das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e Biodiversidade é dever de todos os 
atores relevantes, sejam eles Estados, Nações, empresas, indivíduos, enfim, todos aqueles que têm condições de exercer escolhas, através 
das quais podem impactar, positiva ou negativamente, as condições de vida no planeta. 

Por se tratar de questões cruciais para a sustentabilidade de todas as formas de vida no planeta, e em função dos grandes impactos que 
operações empresariais podem gerar, os temas de mudanças climáticas globais e de biodiversidade foram escolhidos como indicadores para 
aferição do grau de compromisso e responsabilidade das companhias com os maiores problemas ambientais globais da atualidade. 

 
 

 
 
PERGUNTA 20 - A companhia apóia a conservação e o uso racional dos recursos da biodiversidade conforme 
preconiza a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade, desenvolvendo ou apoiando voluntariamente 
iniciativas como:  

 O Brasil é considerado um país “megabiodiverso”, ou seja, que apresenta enorme riqueza e diversidade de formas de vida, que habitam 
biomas (e ecossistemas) singulares. A proteção e conservação dessas diferentes formas de vida devem ser prioritárias, não apenas por seu 
valor intrínseco, mas também para garantir a qualidade de vida da sociedade brasileira, bem como para a manutenção de sistemas 
produtivos, em função da produção de água, manutenção da fertilidade dos solos, florestas e diferentes vegetações, dentre outros bens 
ambientais.  
 
Em decorrência dessas características, foram escolhidos alguns indicadores, para avaliação do grau de compromisso das companhias com 
esses aspectos da sustentabilidade ambiental. Um aspecto prioritário identificado foi a doação e apoio a iniciativas de organizações não-
governamentais e fundações, que atuam no tema da conservação ambiental. O Brasil dispõe de centenas de organizações sem fins lucrativos 
atuantes na área da conservação ambiental, que podem otimizar os impactos de ações voluntárias de companhias, por sua experiência, 
seriedade e conhecimento de áreas prioritárias para conservação.  
 
Outro indicador escolhido diz respeito às unidades de conservação públicas, criadas e mantidas por órgãos de governo de diferentes esferas 
(federal, estadual e municipal), no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que podem receber contribuições, aportes e 
parcerias da iniciativa privada.  
 
Além disso, procura-se identificar ações voluntárias em terras privadas, que são absolutamente fundamentais para a garantia da manutenção
de fluxo gênico, preservação de espécies de fauna e flora, produção e manutenção de recursos hídricos, garantia de qualidade de solos, 
dentre outros elementos. Ações voluntárias de preservação ambiental em terras privadas, adicionais às obrigações de preservação e proteção

INDICADOR 7. COMPROMISSO GLOBAL: MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS E BIODIVERSIDADE

Ações Voluntárias : Sim Não

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)   

Monitoramento de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)   

Metas de Redução de Gases de Efeito Estufa (GEE)   

Programa específico para Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) decorrentes 
do processo produtivo (core business) 

  

Programa voluntário de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) ou absorção 
de carbono (por sumidouros) para neutralização das emissões de carbono relativas aos 
processos secundários da empresa (por exemplo: transporte, viagens e consumo de 
combustíveis fósseis), não relacionados ao core business 

  

Apoio financeiro a programa de terceiros de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) ou absorção de carbono 

  

Apoio financeiro a iniciativas de conscientização e educação da sociedade sobre o problema 
das mudanças climáticas globais 

  

Divulga essas ações em Relatório Público   

Respondeu, espontaneamente ou a convite, ao questionário do Carbon Disclosure Project   



exigidas pelo Código Florestal (Reserva Legal e Área de Preservação Permanente), podem contribuir para a formação de corredores 
ecológicos, ampliando os impactos e efeitos positivos das áreas conservadas, além de permitirem, se assim definido como objetivo, a 
inserção em mosaicos de unidades de conservação, potencializando o efeito positivo de conservação ambiental, entre unidades públicas e 
privadas de conservação.  
 

 Doação de recursos para organizações não-governamentais ou fundos que desenvolvem projetos diretos de 
conservação de recursos naturais  

 Desenvolvimento de projetos próprios de recuperação e proteção ambiental de magnitude significativa para a 
manutenção e conservação de espécies de fauna e flora  

 Apoio às ações governamentais de conservação ambiental em unidades de conservação públicas  

 Nenhuma das anteriores 

 
 
PERGUNTA 21 - Selecione cada opção caso a ação indicada seja uma prática da companhia:  

 A eficiência no consumo de recursos e serviços ambientais é condição essencial para a sustentabilidade ambiental de uma organização. 

  

Considerando que, até este momento, o ISE não define nem compara aspectos quantitativos deste desempenho, a identificação de 
instrumentos e de mecanismos de gerenciamento do desempenho indica a existência de condições mínimas para que este seja sustentável. 

Para responder a esta questão, caso o recurso não seja utilizaso responda N/A. Em seguida selecione as ações realizadas, ou caso nenhuma 
ação seja uma prática da companhia selecione "Nenhuma Ação". 

 

 Documento correspondente.  
 

 
 
PERGUNTA 22 - A companhia tem programa implantado de reuso da água?  

Sim  Não 

22.1 - Se SIM para a PERGUNTA 22, qual o percentual de reuso (em relação ao consumo total de 
água)?  

 Até 20%  

 20% a 40%  

 40% a 60%  

 Acima de 60% 

 
 
PERGUNTA 23 - Com relação à geração e destinação de efluentes líquidos, a companhia:  

 
 
CRITÉRIO III - DESEMPENHO
INDICADOR 8. CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS – INPUTS

Recursos / 
Ações

N/A Monitoramento
Metas de 
redução

Programa 
Estruturado

Relatório
Nenhuma 

Ação

Água       

Energia Elétrica       

Combustíveis 
Fósseis 

      

Madeira Carvão       

Recursos Minerais       

INDICADOR 9. EMISSÕES E RESÍDUOS – OUTPUTS



 O controle sobre as emissões e resíduos da companhia e a garantia de que estes ocorrem dentro dos limites técnicos legalmente 
considerados como seguros para o meio ambiente e para a saúde humana não é condição suficiente, mas é condição mínima (e verificável) 
para a sustentabilidade.  
 

 
 
PERGUNTA 24 - Com relação às emissões atmosféricas, a companhia:  
 

 
 
PERGUNTA 25 - Na tabela abaixo, selecione as células caso a ação indicada seja uma prática da companhia com 
relação à geração de resíduos sólidos: 
 

 
 
PERGUNTA 26 - Na tabela abaixo, selecione as células caso a ação indicada seja uma prática da companhia com 
relação às emissões e rejeitos: 
 

 Não aplicável  Não monitora 
seus efluentes ou 
monitora mas não 
pode garantir que os 
mesmos são 
lançados em 
conformidade com a 
legislação aplicável 
(limites de emissão e 
alteração de 
qualidade dos corpos 
d’água) 

 Monitora seus 
efluentes e pode 
garantir e comprovar 
que os mesmos são 
lançados em 
conformidade com a 
legislação aplicável 
(limites de emissão e 
alteração de 
qualidade dos corpos 
d’água) 

 A afirmação 
anterior é verdadeira 
e, além disto, a 
companhia pode 
comprovar, nos 
últimos 24 meses, a 
redução relativa 
(volume/produção) 
da carga de 
poluentes lançados 
no corpo d’água 

 A afirmação 
anterior é verdadeira 
e, além disto, a 
companhia divulga as 
metas e indicadores 
às partes 
interessadas 

 Não aplicável  Não monitora 
suas emissões ou 
monitora, mas não 
pode garantir, que as 
mesmas estão em 
conformidade com a 
legislação, normas e 
requisitos aplicáveis 

 Monitora suas 
emissões e pode 
garantir e comprovar 
que as mesmas estão 
em conformidade 
com a legislação, 
normas e requisitos 
aplicáveis 

 A afirmação 
anterior é verdadeira 
e, além disto, a 
companhia pode 
comprovar, nos 
últimos 24 meses, a 
redução relativa 
(volume/produção) 
da carga de 
poluentes lançados 
no ar. 

 A afirmação 
anterior é verdadeira 
e, além disto, a 
companhia divulga as 
metas e indicadores 
às partes 
interessadas 

 TIPOS DE RESÍDUOS

 N/A Inventário
Metas 

de 
redução

Metas de 
reuso 

ou 
reciclagem

Monitoramento
Conformidade 

legal
Divulgação

Nenhuma 
Ação

Classe I         

Classe 
IIA 

        

Classe 
IIB 

        

Saúde         

Especiais         

 
 
INDICADOR 10. EMISSÕES E REJEITOS - CRITICAL OUTPUTS

 N/A Inventário Monitoramento Metas de Programa Divulgação Nenhuma 



 
 
PERGUNTA 27 - A companhia possui seguro para degradação ambiental decorrente de acidentes em suas 
operações?  

Sim  Não 

 
 
PERGUNTA 28 - A companhia possui áreas de preservação permanente (APP) em suas propriedades?  

 O cumprimento das exigências legais aplicáveis às atividades da companhia é condição mínima de averiguação de sua sustentabilidade. 
A conformidade legal indica o atendimento de patamares mínimos de gestão e desempenho ambiental, e de respeito aos direitos 
fundamentais dos cidadãos. Evidencia o respeito ao Estado de Direito e às instituições e regras que governam a sociedade. Indica também a 
inexistência ou a minimização de riscos empresariais associados a eventuais sanções administrativas ou judiciais.  

 Licenças e autorizações ambientais pertinentes às atividades e instalações da companhia.  

Sim  Não 

28.1 - Se SIM para a PERGUNTA 28, a(s) APP (s) sofreu/sofreram interferência e/ou degradação?  

Sim  Não 

28.1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 28.1, todas as interferências (construção, 
supressão de vegetação, operações) em APP (s) foram devidamente autorizadas?  

Sim  Não 

28.1.1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 28.1.1, há termos ou exigências 
não cumpridas em função de interferências em APP (s)?  

Sim  Não  

 
28.1.2 - Se SIM para a PERGUNTA 28.1, a companhia desenvolve projeto de 
recuperação de toda(s) a(s) APP(s) com interferência e/ou degradação?  

Sim  Não  

 
 
PERGUNTA 29 - Identifique abaixo a situação da companhia em relação às reservas legais:  

 Nenhuma propriedade da companhia está sujeita à exigência de reserva legal do Código Florestal  

 Embora tenha propriedades que se enquadrem neste requisito do Código Florestal, a companhia não possui 
reserva legal averbada  

redução Estruturado Ação

POPs        

Metais Pesados        

Radioativos        

CFCs        

Outras 
susbstâncias 
tóxicas ou 
perigosas 

       

 
 
INDICADOR 11. SEGURO AMBIENTAL

 
 
CRITÉRIO IV - CUMPRIMENTO LEGAL
INDICADOR 12. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

INDICADOR 13. RESERVA LEGAL



 A companhia está em fase de regularização das áreas desconformes, visando adequação ao requisito de 
averbação de reserva legal  

 Todas as propriedades da companhia, desde que pertinente, possuem reservas legais averbadas e 
devidamente conservadas 

 
 
PERGUNTA 30 - Quais os procedimentos da companhia em relação à existência e gerenciamento de passivos 
ambientais?  

 Não adota procedimentos específicos relativos à passivos ambientais  

 Avaliação obrigatória dos passivos potenciais das unidades, sites ou instalações existentes  

 Avaliação obrigatória de novas unidades, sites ou instalações em processos de aquisição, fusão e incorporação 

 Saneamento dos passivos ambientais identificados  

 Provisionamento de recursos para o saneamento dos passivos ambientais identificados  

 Informação dos passivos ambientais nos relatórios corporativos pertinentes em conformidade com a 
Deliberação 489 da CVM 

 
 
PERGUNTA 31 - Com relação ao licenciamento ambiental de seus projetos, instalações e operações, qual a 
situação da companhia?  
 

 
 
PERGUNTA 32 - A companhia recebeu, nos últimos 3 anos, alguma sanção administrativa de natureza ambiental? 
 

Sim  Não 

32.1 - Se SIM para a PERGUNTA 32, a companhia possui Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
assinado neste período que estejam cumpridos ou em fase de cumprimento?  

Sim  Não 

32.1.1 - Se SIM para a PERGUNTA 32.1 a companhia está inadimplente em relação a 
algum compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrência da assinatura de 
TAC?  

Sim  Não  

 
PERGUNTA 33 - A companhia avalia sistemática e periodicamente e registra formalmente situações de 
conformidade ou de desconformidade frente à legislação ambiental aplicável às suas operações, produtos e 
serviços?  

Sim  Não 

 
 
INDICADOR 14. PASSIVOS AMBIENTAIS

 
 
INDICADOR 15. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

 Não possui mecanismo 
de 
monitoramento/verificação 
de conformidade legal 

 Possui mecanismo de 
monitoramento/verificação 
de conformidade legal, 
mas ainda possui parcela 
significativa de seus 
projetos, instalações e/ou 
operações desprovidos das 
licenças ambientais 
necessárias 

 Possui mecanismo de 
monitoramento/verificação 
de conformidade legal e 
pode garantir e 
demonstrar que estão em 
processo de regularização 
os casos de projetos, 
instalações e/ou operações 
desprovidos das licenças 
ambientais necessárias 

 Possui mecanismo de 
monitoramento/verificação 
de conformidade legal e 
pode garantir e 
demonstrar que não há 
projetos, instalações e/ou 
operações desprovidos das 
licenças ambientais 
necessárias 

 
 
INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS



 
 
PERGUNTA 34 - Há registro de inquérito ambiental (civil ou criminal), nos últimos 3 anos, que tenha a companhia
ou algum de seus dirigentes como investigados?  

Sim  Não 

34.1 - Se SIM para a PERGUNTA 34, há um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado no 
caso de inquérito civil?  

Sim  Não  

 
PERGUNTA 35 - A companhia sofreu, nos últimos 3 anos, ação judicial ambiental cível?  

Sim  Não  
 
PERGUNTA 36 - A companhia sofreu, nos últimos 3 anos, ação judicial ambiental criminal?  

Sim  Não 

 
 
INDICADOR 17. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS 


