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Q1: Título do projeto ambiental participante: LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CADEIA 
AGROPECUÁRIA

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Agropecuária

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: BRF - S.A.
Nome fantasia: BRF - S.A. - Agropecuaria Videira
Setor de atuação: Agroindustria
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 10/08/1934
Número de colaboradores: 3850

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua XV de novembro,100
Bairro: centro
Cidade: Videira
Estado: SC
CEP: 89.560-000
Telefone com DDD: 49 3533 9015

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Tiago Rech
Cargo: Coordenador de Meio Ambiente
E-mail: tiago.rech@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 3533 9015

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 8 de outubro de 2014 06:05:35quarta-feira, 8 de outubro de 2014 06:05:35
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 8 de outubro de 2014 07:43:30quarta-feira, 8 de outubro de 2014 07:43:30
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:37:5401:37:54
Endereço IP:Endereço IP:  200.142.207.193200.142.207.193

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Tiago Rech
Cargo: Coordenador de Meio Ambiente
E-mail: tiago.rech@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 88263977

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/01/1999

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

permanente

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 705
Remuneradas 3

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Famílias 705

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

BRF - SA

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

O licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras é uma obrigação legal e deve ser 
realizada e obtida para om desenvolvimento de todas as atividades cionstantes na listagem, inclusive 
suinocultura e avicultura.

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Apesar da legislação de licenciamento ambiental ser de longa data, somente a partir  de meados do ano 2000 
é que os órgãos ambientais e outros reguladores iniciaram a cobrança do setor produtivo de suínos e aves 
para obtenção e apresentação deste licenciamento.  Como estas atividades são desenvolvidas a anos em 
inúmeras propriedades/produtores integrados a empresa BRF houve grande dificuldade tanto na adequação 
das propriedades quanto elaboração do projeto ambiental destas propriedades, atrelado aos elevados custos 
da contratação de profissionais por parte dos integrados juntamente a morosidade por parte do órgao 
ambiental devido ao numero de profisionais e estruturas.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A BRF frente esta dificuldade exercendo a sua responsabilidade ambiental  visando a sustentabilidade deste 
processo, criou uma área de meio ambiente composta por profissionais tecnicamente habilitados com o 
objetivo de avaliar individualmente cada propriedade promovento em conjunto com o parceiro/integrado as 
adequações necessárias, elaborando o processo de licenciamento ambiental, tramitando o mesmo junto ao 
órgão ambiental até a obtenção da Licença de Operação e posterior esta realizando o 
gerenciamento/cumprimento  das condicionantes desta LO bem como dos prazos de validade desta, sem 
custo algum ao produtor.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Levantamento e identificação de possíveis adequações necessárias para tornar a propriedade licenciável,  
elaborar o processo de licenciamento ambiental, tramitando o mesmo junto ao órgão ambiental até a 
obtenção da Licença de Operação e posteriormente  realizar o gerenciamento / cumprimento  das 
condicionantes desta LO bem como dos prazos de validade e encaminhamento da renovação, sem custo 
algum ao produtor.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Obtenção de licenciamento ambiental:
100% dos produtores de suínos em 2011 
100% dos produtores de aves em 2014

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 obtenção de 100% de licencimento

ambiental de operação em 301
propriedades produtores de suinos obtida
em 2011

Resultado 2 obtenção de 100% de licencimento
ambiental de operação em 404
propriedades produtores de aves obtida em
2014

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A BRF - SA  é uma empresa oriunda da Perdigao e Sadia a qual teve sua fundação no ano de 1934 na cidade 
de Videira - SC proporcionando o desenvolvimento de várias regios do Brasil e Pincipalemnte do Meio Oeste 
e Oeste Catarinense. Atualmente a BRF é uma das maiores empresas de alimentos do mundo atuando em 
varias partes do Brasil e  exportando seus produtos para mais de 150 países.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,
Outros (especifique)
Toda a sociedade é beneficiada com este
programa em razão de sua importancia com foco
na sustentabilidade produtiva da cadeia de aves
e suinos

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://ri.brf-global.com/conteudo_pt.asp?

idioma=0&tipo=52159&conta=28&id=19634
2

Link 2: http://ri.brf-
global.com/arquivos/BRF%20RA%20PT%2
0140609.pdf

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

conforme relatorio anual 2013 no endereço 
informado anteriormente

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

conforme relatorio anual 2013 no endereço 
informado anteriormente

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

> R$ 4,0 milhoes

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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