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Apresentação

Este relatório de Comunicação e Engajamento – COE, tem por objetivo alinhar as ações da Associação dos 
Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP com os princípios do Pacto Global das Nações Unidas e 
exempli�car suas atividades e resultados.

A Associação aderiu ao Pacto Global em 2007 e desde então tem buscado atuar em conformidade com os seus 
princípios, alinhando aos valores da associação que incluem respeito e ética nas atividades desenvolvidas. 
Incentiva uma atuação ética e comprometida com o meio ambiente e o com os direitos humanos.

Dentre as ações da ARISP que se relacionam as atividades sugeridas pelo Pacto Global para organizações sem 
atividades empresariais, destacamos a organização de ações e treinamentos em temas relacionados a 
questões relevantes para a sustentabilidade associativa e de envolvimento dos membros em esforços 
coletivos para questões relacionadas ao Meio Ambiente.

As ações vinculadas aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas são divulgadas no site e nas mídias 
sociais da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo e continuamente atualizadas nos endereços:

http://sustentabilidade.registradores.org.br/
http://iregistradores.org.br/noticias/
https://www.facebook.com/RegistradoresBR
https://www.facebook.com/ARISPBR/
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Declaração de Apoio Contínuo ao Pacto Global das Nações Unidas

Declaro que a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo-ARISP, rea�rma seu apoio ao 
Pacto Global das Nações Unidas, os Dez Princípios do Pacto Global relacionados a promover a 
sustentabilidade corporativa nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e 
Anticorrupção.

Reconhecemos que um requisito fundamental para promover a sustentabilidade corporativa é a 
divulgação de nossos esforços na implantação dos Dez Princípios. Apoiamos a prestação de contas e a 
transparência das informações e, portanto, comprometemo-nos a apresentar um relatório sobre o 
progresso após dois anos de adesão ao Pacto Global e, depois, de acordo com a política do COE do 
Pacto Global.

Comprometemo-nos a empreender esforços para divulgar publicamente este compromisso junto aos 
nossos funcionários, parceiros, clientes e público geral, utilizando nossos principais canais de 
comunicação.

Atenciosamente,

Francisco Raymundo
Presidente
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Gestão Sustentável

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
ARISP E REGISTRADORES

Conclusão: Não há incompatibilidade entre um empreendimento rentável e uma 
gestão para a sustentabilidade.

O Conceito de desenvolvimento sustentável é muito recente. 

Iniciou o seu processo de popularização há poucas décadas, mais 

precisamente em 1987, quando a ONU publicou um relatório 

inovador: “Nosso futuro comum”.

A partir desse conceito, surgiu uma nova maneira de se entender a 

sustentabilidade nos negócios, denominada tripé da 

sustentabilidade, em que o ambiental, o social e o econômico 

devem estar em equilíbrio no resultado das empresas.

Negócios Sustentáveis fazem parte de um novo modelo 

empresarial e suas estratégias devem ir além da mera tecnologia, 

abrangendo todo o ciclo de vida do produto: da matéria-prima ao 

uso, reciclagem e destinação adequada, conforme a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Nº 12.305/2010.
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A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental é, normalmente, um ato voluntário que visa controlar os impactos 

ambientais das atividades empresariais.

SISTEMA 
DE GESTÃO 

AMBIENTAL (SGA)

Identificar e controlar os aspectos, 

impactos e riscos ambientais 

relevantes para a organização.

Determinar os recursos necessários 

para atingir tais metas, garantir 

responsabilidades e comprometer os 

recursos necessários.

Definir e documentar as tarefas, 

responsabilidades e procedimentos 

específicos para minimizar o impacto 

ao meio ambiente.

Desenvolver a Política Ambiental, 

incluindo os objetivos e metas e o 

cumprimento da legislação ambiental.

Definir princípios que guiem a 

abordagem da organização em 

relação às futuras responsabilidades 

ambientais.

Comunicar e treinar pessoal para 

cumprir com eficácia seus 

compromissos.

Acompanhar e medir o desempenho 

obtido e as metas pré-estabelecidas, 

modificando a abordagem quando 

necessário.

Estabelecer metas de curto, médio e 

longo prazo para o desempenho 

ambiental.

PASSOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SGA:
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SISTEMA 
DE GESTÃO 

AMBIENTAL (SGA)

As empresas têm papel fundamental no processo 

de educação ambiental, tanto de seus 

colaboradores quanto da sociedade como um 

todo.

Em tempos em que a informação assume um 

papel cada vez mais relevante, a educação para a 

sustentabilidade representa a possibilidade de 

motivar e sensibilizar as pessoas para transformar 

as diversas formas de participação na defesa da 

qualidade de vida.

Uma das formas de ampliar a conscientização e 

educação ambiental, é com a elaboração e 

distribuição de cartilhas e materiais de 

comunicação. A Educação Ambiental é uma 

forma bem interessante para empresas se 

relacionarem com a sociedade de maneira mais 

profunda.

O marketing verde, ou marketing ambiental é uma 

estratégia que se vincula à marca, ao produto ou serviço 

e a uma imagem ecologicamente responsável.

O aumento da conscientização popular e empresarial 

sobre a e�ciência e a qualidade dos produtos e serviços 

reforça a importância de práticas de gestão para a 

sustentabilidade como forma de agregar valor 

institucional. A atuação deve ser contínua e perene.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

MARKETING VERDE
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SISTEMA 
DE GESTÃO 

AMBIENTAL (SGA)

IMPLANTAÇÃO DO SGA

JUSTIFICATIVA

Política de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade

A ARISP - Associação dos Registradores Imobiliários 
de São Paulo e os Registradores Imobiliários, 
compreendem que todas as suas atividades estão 
centradas e são dirigidas às pessoas e assim sendo, 
consideram como premissa fundamental para o 
desenvolvimento de suas atividades, a busca 
constante e inequívoca do bem-estar social e 
humano. A Política de Sustentabilidade é uma 
declaração através da qual esta Entidade apresenta 
suas diretrizes e os rumos a serem seguidos, de modo 
a permitir que todos façam parte e possam também 
usufruir dos resultados positivos almejados e 
alcançados.

RESPONSABILIDADE
Estudos desenvolvidos em vários países do mundo já 
estabeleceram que os modelos econômicos e 
culturais precisam se tornar sustentáveis, buscando 
alternativas à exploração dos recursos �nitos, da 
utilização extensiva dos agrotóxicos, da poluição 
massiva dos recursos hídricos - rios, lagos e mares - 
dos danos à atmosfera, do desrespeito à 
biodiversidade, aos diferentes ecossistemas e aos 
recursos naturais. O que está em risco é a vida na Terra.

COMPROMISSO
A ARISP e e os Registradores vêm adotando inúmeras 
medidas para se adequar à ABNT NBR ISO 14001. 
Compartilha e participa das ações Ambientais e de 
Sustentabilidade promovidas pela ONU, pela Câmara 
Municipal de São Paulo e pela Assembleia Legislativa 
do Estado. Agrega o conhecimento e a capacidade 
acadêmica desenvolvida pelos Registradores, de 
notório saber, cujas produções literárias e 
experiências vêm sendo compartilhadas e difundidas. 
Os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de São 
Paulo desejam atuar como empresas agentes do 
impacto positivo de Sustentabilidade.

ABRANGÊNCIA
A ARISP é consciente sobre sua abrangência no 
Estado de São Paulo, em áreas cujas atividades 
econômicas e culturais são distintas. Busca assim 
estabelecer ações capazes de gerar Sustentabilidade 
através da participação efetiva na conscientização por 
soluções inovadoras que possam conduzir a um 
futuro mais equilibrado e justo para todos, 
neutralizando os impactos negativos que suas 
atividades possam produzir no meio ambiente. Ações 
educativas e de capacitação devem transformar seus 
funcionários, fornecedores, clientes e o público geral 
em multiplicadores da melhoria ambiental, social e 
humana. 

A ARISP compreende que existe um enorme trabalho 
a ser feito. Inúmeras ações já estão em andamento e 
existem muitas outras a serem implementadas, mas 
existe a certeza de que nos movemos na direção certa 
e que o desejo de um mundo melhor é compartilhado 
pelos Registradores Imobiliários.
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IMPLANTAÇÃO DO SGAMULTIPLICADORES DA 
MELHORIA AMBIENTAL

Responsabilidade perante a sociedade presente e futura no controle da poluição, 
estabelecendo e orientando sobre práticas de destinação adequada dos resíduos 
gerados pelas suas atividades e serviços;

Promover a conscientização e o engajamento individual para o uso adequado da água, 
como fonte principal da vida, reduzindo seu consumo e promovendo ações 
sistemáticas à não poluição e à preservação dos mananciais;

1

2

3
Conscientizar sobre alternativas na redução do consumo de energia elétrica 
promovendo o conhecimento sobre outras soluções capazes de reduzir 
signi�cativamente os custos e os danos ambientais necessários à sua produção;

4
Redução do consumo e do desperdício de insumos, neutralizando o impacto causado 
pelo descarte comum, orientando e fomentando a reciclagem de diversos materiais e a 
aquisição de produtos que causam menor impacto ao meio ambiente ao término de 
sua utilização, vida útil ou obsolescência;

5
Transmitir informações relevantes sobre práticas ambientais, capacitando funcionários, 
colaboradores, fornecedores, parceiros e o público geral, transformando-os em agentes 
e multiplicadores da conscientização ambiental;

Promover e reconhecer a adoção de melhorias relacionadas à Sustentabilidade, 
mantendo permanente diálogo com associados, seus colaboradores, fornecedores e 
com a comunidade em que se inserem os Cartórios de Registros de Imóveis;6

7
Promover programas de educação e sensibilização para as questões relacionadas à 
preservação do meio ambiente e sustentabilidade, capacitando pessoas comuns, de 
diferentes faixas etárias, a adotarem práticas simples, porém decisivas, ao melhor 
aproveitamento dos recursos naturais;

Estabelecer princípios éticos e de conduta focados na gestão consciente, íntegra e de 
segurança em todos os processos e aquisições necessárias ao fomento das atividades 
que exercem, sistematicamente atentos à preservação do meio ambiente e de 
sustentabilidade;

8

9
Estabelecer parcerias comerciais para aquisição de diversos materiais e produtos 
necessários ao desempenho das atividades dos Cartorárias, produtos estes 
especialmente criados e produzidos para a preservação de recursos naturais e 
planejados para possibilitar a reciclagem e reutilização, garantindo preço, qualidade, 
e�ciência e redução de custos operacionais;
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IMPLANTAÇÃO DO SGAMULTIPLICADORES DA 
MELHORIA AMBIENTAL

Investir em tecnologias sustentáveis para minimizar o impacto dos serviços 
oferecidos, melhorar as condições de trabalho, minimizar riscos de acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais, otimizando competências e quali�cação 
pro�ssional;

Atuar em conformidade com a Legislação Federal, Estadual e Municipal vigente e 
com responsabilidade perante a sociedade local, sua cultura e interesses 
econômicos, focando aspectos de sustentabilidade e preservação;

10

11

12
A ARISP orienta e incentiva os Registradores Imobiliários a manterem um canal 
aberto de comunicação com as autoridades públicas locais de modo a poder 
conduzir adequadamente seu lixo inorgânico (lâmpadas, pilhas, computadores, 
monitores, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, etc.) que não se 
decompõem na natureza.  Seu lixo orgânico, que entra em decomposição mais 
rapidamente e pode ser utilizado em usinas de compostagem (frutas, verduras, 
legumes, restos de comida preparada, etc.). Materiais recicláveis (plástico, garrafas, 
vidros, pneus, latas, papéis, alumínio, etc.) e assim promover e ampliar as práticas 
de responsabilidade social e ambiental;

13 Os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de São Paulo estão inseridos na 
comunidade local e neste aspecto priorizam a contratação de colaboradores 
locais, promovendo o desenvolvimento e oportunidades de trabalho que 
conduzem ao bem-estar social, econômico e cultural em todo o Estado. Ao 
mesmo tempo favorecem melhor qualidade de vida e saúde dos trabalhadores e 
de suas famílias. Sua capacitação para melhores e maiores habilidades e 
conhecimentos permeiam sistematicamente em suas famílias, conduzem todos à 
melhores práticas ambientais e de sustentabilidade e transformam-se numa rede 
de ações positivas e de cuidados com a natureza que todos almejam. Divulgar os 
objetivos e as metas para a melhoria contínua em busca de excelência ambiental 
é uma das práticas que a ARISP promove, incentiva e apoia;13
Respeitar a diversidade, combatendo todos os tipos de discriminação social, 
racial, étnica, religiosa, sexual ou de acessibilidade e atendendo a todos os 
aspectos constitucionais, trabalhistas, de seguridade social e humana, 
promovendo boa qualidade de vida e de participação dos colaboradores, criando 
um ambiente de integração e cordialidade em todos os níveis hierárquicos, bem 
como com clientes, fornecedores e público geral;

14

14

12

13
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IMPLANTAÇÃO DO SGAMULTIPLICADORES DA 
MELHORIA AMBIENTAL

Proporcionar bem-estar físico e mental aos colaboradores, atuando com ética e 
equidade que proporcionam inclusão, participação e interesse, 
conscientizando-os sobre direitos e deveres e sobre responsabilidades civis e 
criminais das atividades pro�ssionais que exercem;

Combater sistematicamente todos os tipos de corrupção construindo suas bases 
em valores éticos e de forma transparente e com responsabilidade social;

15

16

17
Avaliar cada uma das ações que compõem a Política de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da ARISP, divulgando os dados obtidos e aperfeiçoando o 
Sistema de Gestão Ambiental;

19

Aceitar as críticas e sugestões que possam gerar melhores e maiores resultados, 
promovendo a integração de todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Estado 
de São Paulo para a ampliação desta Política, que deve e pode ser aperfeiçoada ao 
longo do tempo com a participação de todos;

Divulgar e premiar os avanços alcançados por cada um dos Cartórios de Registro 
de Imóveis do Estado de São Paulo pela implementação das políticas de 
Preservação do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

18

20

Promover reuniões periódicas do Departamento de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade com vistas à total transparência de suas ações na 
implementação das políticas aqui estabelecidas;

São Paulo, 13 de março de 2015

Flauzilino Araújo dos Santos
Presidente
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IMPLANTAÇÃO DO SGAFERRAMENTAS

Inaugurado em setembro de 2015, o site foi desenvolvido com o objetivo de divulgar as ações sustentáveis, metas 

e prazos e ainda para coleta de dados, compartilhamento de notícias, boas práticas, dicas, programas implantados, 

resultados, etc. 

O site Sustentabilidade Corporativa já foi acessado por milhares de pessoas em todo o mundo. Na primeira semana 

tivemos 2800 visualizações.

Fatores importantes a serem observados são: o equilíbrio entre novos visitantes e visitantes que voltam a visitar o 

site, os países onde o site está sendo acessado e com qual frequência, o per�l das pessoas que acessam, dias e 

horários de pico, entre outros dados que nos possibilitam desenvolver ações especí�cas para melhorar o acesso e a 

divulgação do site e do Sistema de Gestão Ambiental dos Registradores.

SEXO

pRINCIPAIS ACESSOS

IDADE

Infográfico: 

VISITANTES

SET/NOV 2015

18 - 24 
ANOS
27,5%

55 - 64 
ANOS
5,5%

45 - 54 
ANOS
12,5%

25 - 34 
ANOS
33,5%

+65
ANOS
5,5%

35 - 44
ANOS
15,5%

45,85%

54,15%

49% NOVOS VISITANTES

51% VISITANTES QUE  

RETORNARAM

usa

rUSSIA

3,92%

9,74%

72,6%BRASIL

sustentabilidade.registradores.org.br

Site - Sustentabilidade Corporativa - arisp
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usa

rUSSIA

BRASIL

FERRAMENTAS
FERRAMENTAS

Levantamento Ambiental

Esta ferramenta foi desenvolvida para facilitar a coleta de dados de todos os cartórios envolvidos, para uma gestão 

personalizada quali�cada e quanti�cada. Após realizar o cadastro, o responsável pelo Sistema de Gestão Ambiental 

do Cartório preenche um questionário. As informações serão utilizadas para identi�car as necessidades de cada um. 

No questionário existem questões para levantar, por exemplo: o número de colaboradores, a quantidade de CO² 

emitida, a quantidade e o tipo de resíduos gerados, a possibilidade de implantação de tecnologias mais modernas, 

que poluam menos o meio ambiente, para diminuir o consumo de água, energia elétrica e insumos, ou ainda, para 

melhorar a qualidade dos serviços prestados e reduzir custos.

Ofício Eletrônico

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) disponibiliza por meio do portal Central 

Registradores de Imóveis e pelo site de Sustentabilidade Corporativa, www.registradores.org.br e 

http://sustentabilidade.registradores.org.br, o acesso ao Ofício Eletrônico, uma ferramenta segura, que desde maio 

de 2005 agiliza a tramitação de informações entre o Poder Público e os Registradores de Imóveis de São Paulo.

O objetivo dessa iniciativa é viabilizar ao Poder Público o acesso imediato às informações imobiliárias e a obtenção 

gratuita de certidões digitais, o que se faz com o intercâmbio de informações eletrônicas entre as entidades 

solicitantes e os Registros de Imóveis.

Com este sistema, os cartórios de Registros de Imóveis têm possibilitado ao Poder Público uma economia de 

milhões de reais, que anteriormente eram gastos com papel, tonner, impressoras, correio e funcionários – valores 

que podem ser agora destinados a outras atividades de interesse da população. Além disso, como as informações 

negativas são obtidas imediatamente e as positivas em no máximo 2 horas, a e�ciência da atividade dos cartórios 

de Registro de Imóveis é estendida às atividades dos agentes públicos que utilizam o sistema eletrônico.

Dados de novembro de 2015 
http://sustentabilidade.registradores.org.br/
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rUSSIA

BRASIL

FERRAMENTAS
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FERRAMENTAS

Ações Registradores

Durante a implantação do Sistema de Gestão Ambiental, serão sugeridas ações para minimizar ou neutralizar os 
impactos gerados pela atividade cartorária.

O objetivo é adequar os cartórios aos moldes sustentáveis, por meio da substituição de insumos, acessórios, 
produtos, por novas tecnologias que produzam menos impactos ao meio ambiente e reduzam custos. 

Economia de água Papel ecoquality

Para cada ação foram estipuladas metas e prazos. O Registrador pode também, avaliar o fornecedor indicado pela 
Associação. 

Atividade Aspectos impactantes Ação Responsável pela Ação Meta Prazo

Utilização de papel
Esgotamento de 
recursos �orestais

Substituição do papel sul�te 
comum, pelo papel de 
cana-de-açúcar

O�cial e/ou colaborador 
responsável pelos programas 
de sustentabilidade

Substituir 100% do papel 
sul�te comum pelo papel 
Ecoquality

Setembro a dezembro 
de 2015

As primeiras ações sugeridas e publicadas no site:



FERRAMENTAS FERRAMENTAS

Ações para o Público
Tão importante quanto as ações desenvolvidas para os Registradores, as ações para o público têm como principal 
objetivo a conscientização e a educação ambiental.

Caneta sustentável – brinde sugerido para �nal do ano de 2014.
 Foram 5.800 canetas distribuídas em mais de 30 Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de São Paulo.

Semana da árvore 2015 – 100 mil sementes de ipê amarelo foram distribuídas em todos os Cartórios 
de Registro de imóveis do Estado de São Paulo.
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usa

rUSSIA

BRASIL

FERRAMENTAS
FERRAMENTAS

Desde outubro de 2014, o Departamento de Meio Ambiente visitou quatro áreas com potencial ambiental para criação da 
Floresta dos Registradores, sendo três delas de propriedade particular.

A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo pretende ter sua própria Floresta para neutralizar as emissões 
de CO² de todos os Cartórios de Registros de Imóveis do Estado de São Paulo, e por isso, está em busca de uma área dentro 
do Estado de São Paulo. 

Uma das visitas, que ocorreu fora do Estado de São Paulo, resultou na parceria com a Green Farm CO² Free - MS, um clube 
de sustentabilidade compartilhada, onde foi implantada a primeira Floresta dos Registradores. Com a parceria �rmada em 
agosto de 2015, os Registradores passam a neutralizar as emissões de CO² e participam de projetos socioambientais 
diversos.  Os Registradores passam a preservar uma área de 46.540,66m², denominada FLORESTA DOS REGISTRADORES.

Outra visita, foi realizada em Porto Feliz-SP, em área rural de assentamento estadual, guiada pelo Itesp. A visita resultou na 
assinatura de Termo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho entre a ARISP e ITESP, para recuperação de áreas de APP.

Porto Feliz - sp greenfarm -ms santa isabel - sp

FERRAMENTAS

Caneta sustentável – brinde sugerido para �nal do ano de 2014.
 Foram 5.800 canetas distribuídas em mais de 30 Cartórios de Registro de Imóveis do Estado de São Paulo.

VISITAS TÉCNICAS

Visitas Técnicas para escolha de área de preservação e
neutralização das emissões de CO² -   Floresta dos Registradores
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FERRAMENTASFERRAMENTASFERRAMENTAS
VISITAS TÉCNICAS

Visitas técnicas aos Cartórios de Registro de Imóveis
A Gestora Ambiental da ARISP, Veridiana  Aguiar, visitou alguns Cartórios de Registro de Imóveis da capital e do 

interior, com o objetivo de identi�car as necessidades ambientais da atividade e para colher alguns dados 

necessários para o desenvolvimento do projeto do Sistema de Gestão Ambiental para os Registradores 

Imobiliários.

Durante a fase de desenvolvimento, os cartórios visitados foram: 1º O�cial de Registro de Imóveis de São Paulo, 3º 

O�cial de Registro de Imóveis de São Paulo, 5º O�cial de Registro de Imóveis de São Paulo, O�cial de Registro de 

Imóveis e Anexos da Comarca de Atibaia, O�cial de Registro de Imóveis e Anexos de Diadema, O�cial de Registros 

Públicos da Comarca de Votorantim.
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PARCERIAS

Produtos Sustentáveis

O Departamento de Meio Ambiente da ARISP vêm buscando produtos que possam ser utilizados nas serventias de 

todo o Estado de São Paulo e têm �rmado parcerias com diversos fornecedores.

Todos os fornecedores e produtos foram muito bem escolhidos dentro de padrões sustentáveis e qualidade, os 

valores foram negociados e alguns já foram testados em projetos piloto.

O objetivo é ouvir os o�ciais e seus colaboradores para que, juntos, possamos desenvolver produtos que ao mesmo 

tempo agilizem o atendimento e imprimam qualidade aos serviços prestados sem prejudicar o meio ambiente.

Alguns dos produtos que serão sugeridos durante a implantação do Sistema de Gestão Ambiental: lâmpadas de 

LED, torneiras automáticas, secadores de mãos, caixas acopladas de descarga, cisternas, lixeiras de separação por 

cor, reciclagem de bituca de cigarro, embalagens de cana-de-açúcar, descartáveis feitos de mandioca, sensores de 

presença para acionamento de lâmpadas, papel feito de cana-de-açúcar, sistema de coleta de materiais recicláveis 

eletrônicos com certi�cação de destinação �nal, brindes ecológicos, energia solar fotovoltaica, paredes e telhados 

verdes e muitos outros encontram - se, em negociação.

A implantação dos projetos e produtos sustentáveis devem seguir os interesses, a disponibilidade e o ritmo que 

cada um dos cartórios desejar adotar. 
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Parcerias

Green Farm CO2 Free
 
A Green Farm CO2Free, que hoje é o mais completo projeto de sustentabilidade e preservação ambiental do 

mundo, surgiu através da visão inovadora e o desejo de contribuir com o planeta do empresário Marco Mammana, 

que desenvolveu de forma inédita e pioneira este exemplo de modelo econômico sustentável para o planeta, 

projetos que contribuem de forma responsável com a preservação do meio ambiente para o futuro das novas 

gerações.

Localizada na Fazenda Porto Bonito I e II, em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul – MS – Brasil, a Green Farm CO2Free 

conta com uma área de 46.540.666 m2 e mais de 30km às margens dos rios na região de con�uência de 3 biomas 

importantíssimos: Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. É considerada a única área de amortecimento do Bioma do 

Parque Nacional da Ilha Grande com uma área total de 4.654 hectares (ha) totalmente destinada para 

investimentos especí�cos de implantação das 07 (sete) atividades de gestão de Serviços Ecossistêmicos 

permitindo que seus associados possam suprir a demanda por Responsabilidade Socioambiental com 

transparência, inovação e de forma abrangente diante relatórios em acordo com as recomendações da ISO 26.000 

de RSC para empresas.

A Neutralização de Carbono é um processo que consiste em executar ações para reduzir a emissão de CO2 na 

atmosfera, cujo empresas, pessoas e instituições emitem, surgiu a partir da necessidade de diminuir a poluição do 

planeta, o que, consequentemente, contribui para o aquecimento global. O CO2 é um dos principais gases que 

causam o efeito estufa. Por conta disso, as discussões a respeito da sustentabilidade estão ganhando mais enfoque 

a cada dia, o que faz com que as empresas ponham a mão na consciência e invistam na neutralização do carbono, 

que geralmente é feito com a plantação de árvores, que absorvem o carbono e emitem como oxigênio para o meio 

ambiente.
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Parcerias

A Green Farm CO2 Free tem como grande diferencial o serviço de visitação e hospedagem de seus associados 

para conhecerem de perto os serviços ecossistêmicos e as atividades sócio ambientais realizadas pelo 

empreendimento, se hospedando em nossa sede com todo conforto e comodidade podendo contar com a 

visitação monitorada em nosso Criatório de Animais Silvestres, Criação de Peixes, Viveiro de Mudas, Áreas de 

re�orestamento e preservação com direito a passeio nos rios ( Amambai – Paraná) com nossa embarcação 

ecológica com capacidade para 40 pessoas, passeios de trawler nas áreas de preservação e re�orestamento , 

passeios a cavalo, plantio de árvores em nossos bosques, Internet Wi�, quadra de tênis e muito mais.

O Criatório Conservacionista de Animais Silvestres (C.C.A.S) é um local amplo para atendimento, tratamento, 

criação, reprodução e soltura de espécies em risco de extinção, além de realizar a conservação de espécies 

incapazes de serem reintroduzidas na natureza, entre elas a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica, macacos, 

paca e diversas aves como mutum de penacho, gaviões, tucanos, araras e papagaios. Fora isso, tem também o 

objetivo de cuidar de animais apreendidos por tráfego ou posse ilegal.

O viveiro de mudas com capacidade de 300.000 mudas de espécies nativas e frutíferas, conta com programa de 

coleta, identi�cação e seleção executado por especialistas e técnicos, garantindo a formação de um importante 

banco de germoplasma (que identi�ca os indivíduos de melhor desenvolvimento e multiplica esta genética das 

diversas espécies). O viveiro promove a recomposição das reservas legais das fazendas da região.



Parcerias

-
endimento socioambiental GreenFarm CO2Free, contribuindo de maneira efetiva 
com a preservação, manutenção e recomposição da biodiversidade de nosso plane-
ta e para o desaquecimento de sua atmosfera, através das atividades abaixo descri-
tas:

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL :

Através da participação de 1 cota ipê, assume a preservação de uma área verde de 
46.540,66 m2 dentro do empreendimento, que está localizado ao lado do Parque 
Nacional da Ilha Grande/PR.

Módulo de preservação e coordenadas centrais geodésicas:

GreenFarm CO2Free

Código de registro No ID. 1000082
Validade do registro: 2017

www.greenfarmco2free.com.br/arisp

LOTE
COORDENADAS WGS 84

S W
 -53º54'44.20478"-23º22'30.51844" 82

Marcelo Mammana
Diretor Executivo

Luiz Samartano
Diretor Operacional

CNPJ: 69.287.639/0001-04 
RUA MARIA PAULA, 123- 1 ANDAR

- BELA VISTA - SÃO PAULO 
- CEP 01319-001

ARISP - ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO

Contribui para um programa voltado para o aumento de peixes nos rios 
Paraná e Amambai,  com utilização de matrizes nativas da bacia do 
Paraná (Pacu e Piauvuçú). 

Cerca de 1.000.000 de peixes foram soltos em 2011. 

A  capacidade anual de criação e soltura   da   Greenfarm é de 1.200.000 
peixes, com  índice de sobrevivência altíssimo observado, devido ao 
tamanho dos peixes soltos e especialmente dos cuidados com o 
bombeamento e troca das águas, diretamente do rio Amambai 

orgânicos e demais características da água.

GreenFarm CO2Free

ÁREA PRESERVADA SOLTURA DE PEIXES

Esta área preservada está compreendida 
dentro da zona de amortecimento do 
Parque, o que comprova sua extrema 
relevância ecológica. Fica localizada na 
Bacia do Paraná, sobre o Aquífero 
Guarani, na Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântico no Mato Grosso do Sul e em 
uma região que tem cerca de 1% da 
vegetação natural remanescente.

A área além de ser habitat de muitos animais silvestres já em extinção como o 
cervo-do-pantanal e onça pintada, ainda presta diversos outros serviços 

água e manutenção de paisagens com beleza cênica rara e inspiradora.

Imagem aérea da Greenfarm

PLANTIO DE ÁRVORES:

Contribui para o funcionamento de viveiro com capacidade de 300.000 mudas 
de espécies nativas e frutíferas. Sua produção anual é de 1.600.000 mudas. 

-
tas e técnicos, garantindo a formação de um importante BANCO DE GERMO-

esta genética das diversas espécies). 

Parte das mudas produzidas será disponibilizada para as famílias de assentados 
pelo INCRA na região (cerca de 3.500 famílias), com acompanhamento  
sócio-educativo   custeado   pela   GreenFarm CO2 Free. 

O viveiro facilita também a recomposição das reservas legais das fazendas 
da região, que conforme levantamento publicado estão com apenas 1% 

Açudes dimensionados e abastecidos pela própria água do rio Amambaí

Marcelo Mammana
Diretor Executivo

Luiz Samartano
Diretor Operacional

Código de registro No ID. 1000082
Validade do registro: 2017

ARISP - ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO

CNPJ: 69.287.639/0001-04 
RUA MARIA PAULA, 123- 1 ANDAR  - BELA VISTA - SÃO PAULO - CEP 01319-001

COMPLEXO CCAS   -  CRIADOURO    CONSERVACIONISTA  DE ANIMAIS 
SILVESTRES: 

Contribui com a manutenção de um Criadouro Conservacionista de 
Animais Silvestres que visa a recepção, tratamento e a soltura de diversos 
animais silvestres. 

Conta com: 

Viveiro central de 250m2 com 7,5m de altura, destinado ao aprendizado de 

Dois prédios principais com 2.000m2 de área construída, com 21 divisões, 
utilizadas para a criação de reprodução de espécies em risco de extinção e 
para a manutenção de espécies impossibilitadas de serem reintroduzidas 
na natureza. Entre elas a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica, macacos, 
paca e aves, como mutum de penacho, gaviões, araras e papagaios, que 
serão reintegrados na natureza. 

Prédio com 100m2 em cinco divisões, distantes 500m dos demais. Para 
quarentena de animais recebidos. 

5.000m2 de área de habitat para jacarés, com reservatório natural de água, 
faixa de areia e vegetação próprios para criação, recriação e reintrodução na 
natureza dos animais adultos.

Harpia

Área de bosque isolada e especialmente 
escolhida para reprodução de harpias (a maior 
espécie de ave de rapina das Américas), 
ameaçada de extinção.

Jacaré do papo
 amarelo

Laboratório e ambulatório equipados para análises e pequenas 
intervenções.

Para a perfeita organização deste complexo, funciona um centro 
administrativo exclusivo, dirigido por veterinário e equipe.

emissões de gases do efeito estufa, sob 
supervisão da Greenfarm para que suas 
emissões sejam reduzidas e neutralizadas, 
através de elaboração de inventário de 
emissões para futura neutralização através 
do empreendimento Greenfarm CO2Free.

GreenFarm CO2Free

C.C.A.S. INFRA ESTRUTURA

NEUTRALIZAÇAO DE CARBONO

Imagem aérea da Greenfarm

Marcelo Mammana
Diretor Executivo

Luiz Samartano
Diretor Operacional

Código de registro No ID. 1000082
Validade do registro: 2017

TucanoArara Canindé

ARISP - ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO

CNPJ: 69.287.639/0001-04
RUA MARIA PAULA, 123- 1 ANDAR  - BELA VISTA - SÃO PAULO - CEP 01319-001

CERTIFICAÇÃO GREEN FARM
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PRIMEIRO PASSO

O Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Araçatuba terminou em novembro de 2014, a fase de implantação 

de projetos sustentáveis. Foi o primeiro passo para o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental dos 

Registradores Imobiliários. Com as ações implantadas houve uma redução signi�cativa de custos, o cartório 

também ganhou o “status” de ecologicamente correto, perante os olhos dos clientes, que pedem sempre dicas de 

implantação do sistema de captação de água do sistema de ar condicionado, por exemplo. Somente com a 

implantação deste sistema, o cartório capta por semana, 180 litros de água, que seria descartada. A água é utilizada 

para a rega das plantas e para limpeza das áreas externas. 

Em Araçatuba, também houve uma redução signi�cativa no consumo de energia elétrica, após a substituição das 

lâmpadas comuns pelas lâmpadas de LED e a implantação de sensores de presença em áreas com menor �uxo de 

pessoas.

Ações realizadas: substituição das lâmpadas �uorescentes compactas por LED e instalação de sensores de 

presença, instalação de sistema de reaproveitamento de água do sistema de ar condicionado e de torneiras 

automáticas nos banheiros. Instalação de cisterna com capacidade de 1000 litros para a captação e reuso de água 

de chuva. A substituição do papel comum pelo material feito de bagaço de cana-de-açúcar, copos descartáveis 

comuns pelo feito de mandioca, embalagens plásticas feitas de cana-de-açúcar e outras medidas como a 

separação e o encaminhamento dos resíduos recicláveis.
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PRIMEIRO PASSO

PROJETOS
PILOTO

Para atestar a qualidade dos produtos oferecidos, convidamos alguns o�ciais para participarem de projetos 

piloto. Veja abaixo a economia alcançada com implantação de uma das ações desenvolidas para redução de 

consumo de energia elétrica:

ARISP

Redução no consumo 
de energia elétrica

30%
instalação de painéis de led - 12º andar

1º RI - sp

Redução no consumo 
de energia elétrica

28%
SUSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 

POR LED - INSTALAÇÃO EM ANDAMENTO

5º RI - sp

Redução no consumo 
de energia elétrica

43%
SUSTITUIÇÃO COMPLETA DAS LÂMPADAS 

FLUORESCENTES POR LED - INSTALAÇÃO CONCLUÍDA

3º RI - sp
Redução no consumo 

de energia elétrica

55%
SUSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES HO 

POR LED - INSTALAÇÃO EM ANDAMENTO

MAIO/NOV 2015
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RESULTADOS

Desempenho Ambiental

Nesta área do site serão publicados os relatórios gerais dos resultados obtidos com a implantação do Sistema de 

Gestão Ambiental, por período.

Os o�ciais receberão um relatório individual sobre as medidas adotadas em sua serventia e os resultados obtidos 

após a implantação do SGA. 

Os impactos positivos das iniciativas, números, valores e percentuais de economia serão do conhecimento de todos 

os Registradores participantes do Sistema de Gestão Ambiental.

Boas Práticas

A sustentabilidade só acontece quando é feita com a união de todos. As boas ideias precisam ser divulgadas e 

conhecidas, por isso, nesta área do site serão compartilhadas as boas ideias dos Registradores Imobiliários em busca 

da sustentabilidade.

DICAS

Dicas para tornar seu dia a dia mais sustentável, em casa ou no trabalho, estão disponíveis no site e são 

constantemente atualizadas.
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PUBLICAÇÕESSelos Verdes
Para divulgar o comprometimento com o meio ambiente, os Registradores serão contemplados com selos verdes, 

para serem expostos em suas serventias, de modo que o público facilmente identi�que o comprometimento e as 

medidas sustentáveis adotadas por ele.

RESULTADOS

AS
SO

CI
AÇ

ÃO
 D

OS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO
   

MAIS
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL

COMPOSTAGEM
ORGÂNICAAS

SO
CI

AÇ
ÃO

 D

OS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO
   

PUBLICAÇÕES

Meio Ambiente e Registro de Imóveis

Uma obra coletiva, coordenada pelo Diretor de Ambiente da ARISP, Marcelo Augusto Santana de Melo, estabeleceu 

um produtivo intercâmbio entre estudiosos do Brasil e da Espanha acerca da função ambiental do Registro de 

Imóveis. O ponto de partida dos ensaios é o dinâmico cenário em que se insere a propriedade imóvel nos dias de 

hoje, vale dizer, a propriedade imobiliária deve atender à função socioambiental e isso in�uenciou diretamente o 

Registro de Imóveis.

A obra está disponível para download no site.

A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN e os Cartórios de 
Registro de Imóveis

Cartilha técnica desenvolvida pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, Conservação 

Internacional, Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Na cartilha há diversas 

questões sobre a criação, averbação e problemas com a descrição, documentação necessária exigida pelo decreto 

que regulamenta a RPPN, são facilmente esclarecidas. A Cartilha está disponível para download no site e pode, 

também, ser solicitada pelos Registradores de forma impressa.
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PUBLICAÇÕES
INCLUSÃO SOCIAL

Aproximadamente 5% da população brasileira tem de�ciência 

auditiva, de acordo com o último Censo Demográ�co do Instituto 

Brasileiro de Geogra�a e Estatística – IBGE. Isso representa mais de 

9 milhões de brasileiros. Essas pessoas foram bene�ciadas pela Lei 

Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, ao de�nir que os serviços 

notariais e de registro não podem negar ou criar óbices ou 

condições diferenciadas à prestação de seus serviços em razão de 

de�ciência do solicitante. Em se tratando de surdos, é importante 

que o atendimento seja adequado e especializado, com o uso de 

LIBRAS – a Língua Brasileira de Sinais.

UNIREGISTRAL

Pensando nisso, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP, por meio da UniRegistral, está 

desenvolvendo um curso a distância de Libras totalmente voltado para o atendimento nos cartórios. O curso 

“Capacitação de Atendimento em Libras para Cartórios de Registro de Imóveis (com e sem anexos) ”, idealizado pelo 

vice-presidente da ARISP, Flauzilino Araújo dos Santos, será lançado em uma plataforma de aprendizagem a distância 

com uma metodologia exclusiva.

A língua será ensinada através de dezenas de videoaulas, material didático e atividades, produzidos em parceria com a 

TV Registradores.

O curso será lançado em dezembro de 2015. O conteúdo foi desenhado com a colaboração de Fábio Costa, Diretor de 

Assuntos Agrários da ARISP e Patrícia Zapani, intérprete, professora de Libras e redatora de comunicação da ARISP e 

desenvolvido pela Coordenadora de EAD, Graziela Castro.

A ARISP também se empenha na contratação de pessoas com de�ciência, como é o caso da contratação de Rafael 

Teixeira, 18 anos, que iniciou em novembro de 2015, como Auxiliar Administrativo e estará ligado diretamente ao 

Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade e à UniRegistral.



ENGAJAMENTO social

Comissão Extraordinária Permanente do Meio 
Ambiente - Câmara Municipal de São Paulo

O Departamento de Meio Ambiente da ARISP participa 
das reuniões promovidas pela Comissão Extraordinária 
Permanente do Meio Ambiente, da Câmara Municipal 
de São Paulo. 

03/11/15 - Compensação Ambiental e Decreto 
55.994/15, que trata dos jardins verticais e telhados 
verdes”, para a qual foram convidados a Câmara Técnica 
de Compensação Ambiental da Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente.

20/10/15 - PL 272/2015, que trata da Lei de 
Zoneamento, com enfoque nas ZEPAMs – Zona 
Especial de Preservação Ambiental.

06/10/15 Ação conjunta para inibição de invasões nas 
áreas de proteção aos mananciais”

22/09/15 - Parques Lineares do Município

08/09/15 - “Necessidades de Parelheiros e região”

11/08 - Nova Lei de Zoneamento e áreas verdes
Seminário sobre ODS – Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável

17/06/15 - Lei de Zoneamento, com enfoque na 
implantação, manutenção e incentivo à 
ampliação das áreas verdes no Município de São 
Paulo.

9/06/15 - Semana do Meio Ambiente – “O desa�o 
do desenvolvimento sustentável” -  palestra 
proferida pela ex-ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva.
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parcerias comerciais

RESPONSABILIDADE SOCIAL



Relatório de Sustentabilidade
ARISP 2015

Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP
A Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – ARISP fundada em 1993 pelos oficiais de 

Registro de Imóveis da capital,  congrega hoje todos os Registradores do Estado. Seu objetivo principal é 

desenvolver atividades voltadas ao incremento e à difusão da  excelência na prestação do serviço público 

delegado de Registro de Imóveis, com ênfase na integração dos cartórios – pela internet – com o Poder 

Judiciário, órgãos públicos, autoridades ambientais, bancos,  construtoras, incorporadoras, advogados e 

usuários em geral.  

Mais informações em: www.arisp.com.br
http://sustentabilidade.registradores.org.br/



sustentabilidade corporativa

Rua Maria Paula,123 - Bela Vista 
01319-001| São Paulo - SP
Tel.: 11 3107-2531
www.arisp.com.br
www.registradores.org.br
http://sustentabilidade.registradores.org.br/


