
COMPROMISSO DA BALL AMÉRICA 
DO SUL COM A BIODIVERSIDADE

Para mais informações sobre as práticas de sustentabilidade na Ball BPSA 
(Beverage Packaging South America), acesse www.ball.com/sustainability. 

*O checklist foi desenvolvido pela Ball EMEA em parceria com autoridades e especialistas locais e adaptado pela Ball BPSA para a realidade da América do Sul.  

Garantir a biodiversidade nos ambientes em que a Ball opera faz 
parte de nosso compromisso com a sustentabilidade. 
Ecossistemas com bom funcionamento promovem os serviços 
essenciais para sustentar a vida, como a reciclagem e a purificação 
da água e do ar, a preservação dos solos e a redução da poluição. 
Por isso, apoiar a conservação da  biodiversidade é  um passo 
importante para contribuir de forma positiva para a manutenção e 
preservação da vida.

NOSSAS PRÁTICAS

Cada região, país e planta da Ball tem suas particularidades e nossos planos e metas de sustentabilidade levam em consideração 
esses aspectos. Dada a natureza de nosso negócio, uma indústria de embalagem para alimentos, nosso ambiente de produção é 
altamente controlado para evitar contaminações e proliferação de pragas. A permanência de  animais também não é permitida, pois 
podem causar riscos à segurança de nossos produtos e bebidas envasadas em nossas latas. 

Por isso focamos na promoção de diversidade de vegetação e permeabilidade de nossas plantas, além de incluir em nossa rotina 
para novos projetos, a mentalidade da Hierarquia de Mitigação da Biodiversidade buscando a preservação, prevenção, redução, 
restauração e, por fim, a compensação ambiental. Atuando desta forma, buscamos causar o menor impacto possível no 
ecossistema enquanto operamos nas localidades em que estamos presentes.

FERRAMENTAS

A Ball BPSA dispõe de mecanismos que garantem a nossa atuação de acordo com todas as políticas, legislações e condicionantes 
ambientais aplicáveis. Além disso, nossas plantas se encontram em zonas industriais e/ou já muito urbanizadas, o que diminui 
significativamente nosso impacto ambiental.

Fazemos uso da ferramenta Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT), internacionalmente reconhecida para avaliação de 
biodiversidade, para identificar aspectos de biodiversidade no entorno de nossas fábricas. Além disso, aplicamos um checklist* 
que considera aspectos como permeabilização do solo, diversidade de espécies, manutenção de áreas verdes e redução de 
risco de morte para animais, para avaliação contínua da situação atual e de novos projetos, a partir da qual buscamos ativamente 
oportunidades de melhorias em nossas operações.  

NOS DÊ SEU FEEDBACK! 

Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre biodiversidade nas plantas da Ball Embalagens para Bebidas América do Sul, 
escreva para o nosso time por meio do e-mail sustainability@ball.com.

Isso ajuda, por exemplo, a 
absorver a água da chuva e 
evitar enchentes no entorno, 
além de, dependendo da 
região, reabastecer rios e 
lençóis freáticos, preservando 
o ciclo da água. 

Você sabia?
Da área total sob posse

da Ball, em média, 
73% do terreno das 
nossas plantas é de 
áreas permeáveis, 
incluindo áreas de 

vegetação
natural.

http://www.ibat-alliance.org

