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COMPROMISSO PÚBLICO DE
BIODIVERSIDADE E NÃO DESMATAMENTO

Na CMPC, temos um forte compromisso com a biodiversidade, É por isto que, em
todas as nossas operações e cadeia de valor, buscamos:
1. Promover a conservação da biodiversidade.
2. Evitar atividades operacionais produtivas dentro de áreas que contêm biodiversidade
de importância mundial, tais como áreas protegidas Categoria I-IV da UICN e sítios
naturais do Patrimônio Mundial da UNESCO, bem como outras áreas protegidas no
âmbito nacional.
3. Não desmatar nem degradar a ﬂoresta e a vegetação nativa, promovendo a sua
preservação.
4. Aplicar o princípio de hierarquia de mitigação em atuações próximas de áreas de
biodiversidade crítica, prevenindo, minimizando, restaurando e compensando qualquer impacto negativo por meio de:
• Conformidade com legislação local e acordos voluntários derivados da adesão a
esquemas de certiﬁcação ou outros compromissos especíﬁcos de boas práticas.
• Criação de áreas especiais para a proteção de espécies de ﬂora ou fauna que estiverem em alguma categoria de preservação (Áreas de Alto Valor de Preservação).
• Desenvolvimento de planos de manejo e monitoramento para a preservação e proteção do patrimônio ﬂorestal, cuidando da diversidade do território, o bem-estar e
o equilíbrio dos ecossistemas.
• Preservação e manutenção das condições dos hábitats de espécies nativas, especialmente aquelas com problemas de conservação.
• Restauração para aumentar a superfície de conservação, recuperar ecossistemas e
sítios degradados, e compensar eventuais impactos da atividade ﬂorestal.
• Priorização da estratégia de combate a incêndios.
• Garantir o cumprimento irrestrito da legislação e dos compromissos voluntários
por parte da empresa, evitando qualquer atividade ilegal no interior do patrimônio,
principalmente nas Áreas de Alto Valor de Conservação.
• Criar capacitações dentro da empresa sobre os cuidados das áreas de Alto Valor de
Conservação e divulgação de informações a todas as partes interessadas, principalmente às comunidades locais.
5. Trabalhar em conjunto com diversas partes interessadas, externas e internas, para
cumprir nosso compromisso.
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