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POLITICA DE BIODIVERSIDADE DA CEMIG 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 1.1 O impacto das atividades humanas nos ecossistemas, cientificado em todo mundo, vem 

levando ao declínio da diversidade biológica. Assim, a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, 

ciente dos impactos causados por suas atividades sobre a biodiversidade e reconhecendo a importância 

em definir diretrizes estratégicas para sua preservação, adotou uma política específica que foi construída 

com a participação de vários segmentos da sociedade envolvidos com o tema. Para isso, estabeleceu 

princípios que pautam processos estratégicos e decisórios de suas atividades para o fornecimento de 

energia elétrica de maneira sustentável.  

2. APLICAÇÃO 

 2.1 Esta Política aplica-se à Cemig, à Cemig Geração e Transmissão S.A. – Cemig GT, à Cemig 
Distribuição S.A. – Cemig D e suas subsidiárias integrais e serve de orientação para todas as empresas 
nas quais a Cemig detenha participação societária. 

3. PRINCIPIOS 

3.1 Minimizar impacto sobre biodiversidade 

a) Avaliar os riscos e minimizar o impacto de suas atividades sobre a biodiversidade, considerando 

a hierarquia de mitigação de impactos (prevenir, mitigar, reabilitar/restaurar, compensar).  

b)  Buscar, em longo prazo, o impacto líquido neutro sobre a biodiversidade, respeitando o 

princípio de nenhuma perda líquida (no net loss), contribuindo, por conseguinte, para o Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 15 (Proteção da Vida na Terra) da Organização das Nações Unidas – 

ONU. 

 

3.2 Conservação da Fauna e Flora 

 

a) Desenvolver programas e estudos visando à prevenção e controle dos impactos de espécies não 

nativas invasoras. 

 

b) Implementar estratégias para compensar o desmatamento, estabelecendo metas, visando atingir 

o desmatamento líquido zero (no net desforestation), decorrentes de suas atividades de expansão dos 

negócios de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.  

 

c) Adquirir produtos provenientes de fornecedores que promovam a conservação dos ecossistemas 

naturais, monitorando fornecedores em sua cadeia de suprimentos.  

 
3.3 Áreas vulneráveis e espécies ameaçadas 

a) Estabelecer programas específicos para minimizar os impactos de suas atividades, com atenção 

às áreas protegidas e à ocorrência de espécies ameaçadas de extinção. 

 

b) Buscar evitar a implantação de novos projetos de infraestrutura em áreas vulneráveis, por sua 

natureza ecológica, biológica ou de alto valor para a biodiversidade. 
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3.4 Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

a) Apoiar iniciativas e realizar projetos de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de 

inovação, contribuindo para fundamentação científica no processo de melhoria do desempenho 

ambiental das atividades ligadas ao fornecimento de energia elétrica, visando à conservação da 

biodiversidade.  

3.5 Engajamento com as partes interessadas 

a) Estabelecer parcerias e diálogo, junto a partes interessadas, na elaboração e execução de seus 

programas de conservação à biodiversidade. 

3.6 Educação Ambiental 

a) Promover a transferência de conhecimentos para seus empregados, parceiros, fornecedores e 

sociedade, em relação às ações para proteger, recuperar e incentivar o uso sustentável dos ecossistemas.  

3.7 Cumprimento de obrigações ambientais 

 

a) Cumprir a legislação ambiental vigente e estabelecer normas internas relativas à proteção da 

biodiversidade, buscando a prevenção e minimização de impactos, respeitando as especificidades 

biológicas e características regionais. 

 

 

 

DIRETORIA ADJUNTA DE ESTRATÉGIA, MEIO AMBIENTE E INOVAÇÃO – DEA 

* Política aprovada pelo Conselho de Administração em 13/04/2023 

 

 


