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P2: Título do projeto ambiental participante: Criação de RPPN - BRF Videira

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

A BRF teve inicio de sua historia em 18-08-1934 na 
cidade de Videira –SC,  onde um pequeno negócio 
instalado ás margens do Rio do Peixe,  deu origem a 
um dos maiores complexos agroindustriais do 
mundo,Sempre pautada em sua responsabilidade sócio 
ambiental, dentre varias ações a BRF Videira 
comprometeu-se a disponibilizar uma área de 
169.184,62 m²  composta por floresta nativa intocada 
na sua totalidade,    localizada no bairro colina verde 
em Videira – SC, onde será instituída (2016), uma 
Reserva Particular do Patrimônio Nacional - RPPN 
sendo esta ação de grande valor, demonstrando a 
responsabilidade ambiental da empresa em mantendo  
e preservando uma área tão nobre,  para o bem estar 
da comunidade em que atua.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: BRF S.A.
Nome fantasia: BRF
Setor de atuação: Alimentos
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 18/08/1934
Número de colaboradores: 105.000

P6: Informações de contato:
Endereço: Rua XV de Novembro
Bairro: centro
Cidade: Videira
Estado: SC
CEP: 89.560.000
Telefone com DDD: 49 3211 8057

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 21 de outubro de 2015 07:50:45quarta-feira, 21 de outubro de 2015 07:50:45
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 21 de outubro de 2015 08:38:01quarta-feira, 21 de outubro de 2015 08:38:01
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:47:1600:47:16
Endereço IP:Endereço IP:  200.142.207.244200.142.207.244
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Tiago Rech
Cargo: Engenheiro Agronomo
E-mail: tiago.rech@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 8826 3977

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Tiago Rech
Cargo: Engenheiro Agronomo
E-mail: tiago.rech@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 8826 3977

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Evandro José Hister
Cargo: Diretor Regional Sul
E-mail: evandro.hister@brf-br.com
Telefone com DDD: 49 3211 8057

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 01/10/2015

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

01/12/2016

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 12

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 30.000

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

brf

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

não

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

nao houve até o momento

P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Nao aplicavel

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

Disponibilizar uma área de 169.184,62 m²  composta por floresta nativa intocada na sua totalidade,    localizada no 
bairro colina verde em Videira – SC, onde será instituída (2016), uma Reserva Particular do Patrimônio Nacional - 
RPPN sendo esta ação de grande valor, demonstrando a responsabilidade ambiental da empresa em mantendo  e 
preservando uma área tão nobre,  para o bem estar da comunidade em que atua.

P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Esperamos com este projeto, manter a integridade biológica desta área, propiciando alem de uma melhor qualidade de 
vida para a comunidade,  tambem despertar a consciência ambiental das gerações atuais e futuras.

P21: 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 1 169.184,62 m² preservados
Resultado 2 mais de 40 espécies de árvores identificadas
Resultado 3 mais de 2000 pessoas ja realizaram visitação

ao local

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

A BRF teve inicio de sua historia em 18-08-1934 na cidade de Videira –SC,  onde um pequeno negócio instalado ás 
margens do Rio do Peixe,  deu origem a um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. Sempre pautada em 
sua responsabilidade sócio ambiental, dentre varias ações que a  BRF desenvolve, estao a gestao integrada de meio 
ambiente, prezando pela eficiencia no consumo de recursos naturais, atraves da redução do consumo dos mesmos, 
adotando praticas de reutilização bem como reciclando e/ou destinado adequadamente os residuos gerados em seus 
processos agroindustriais

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013, Divulgou em 2014,

Divulgou em 2015

P26: 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://www.brf-global.com/brasil/

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P30: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

relatorio anual de sustentabilidade

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

relatorio anual de sustentabilidade

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

relatorio anual de sustentabilidade

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

relatorio anual de sustentabilidade

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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