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A Bunge Brasil conseguiu reduzir em 2011 as suas emissões de gases estufa nas áreas de alimentos e fertilizantes em 20% na comparação com
2010. O resultado foi alcançado graças a melhorias nos processos e a medidas de eficiência energética.

"As mudanças climáticas podem causar impactos significativos sobre a produção de alimentos em todo do planeta. Por isso, esse é um
fator-chave dentro da plataforma de sustentabilidade da empresa", afirma o gerente de Sustentabilidade da Bunge Brasil, Michel Santos.

A empresa mostra avanços na substituição de combustível fóssil. A energia renovável responde por 93% da matriz energética da companhia. Este
é um dado bastante expressivo, principalmente se comparado com a média das indústrias brasileiras, que é de 47%.

Além disso, hoje, 78% dos 700 GW da energia consumida pela Bunge em todo o País é gerada internamente pela própria empresa por meio de
fontes limpas. A empresa prevê que até 2014 deve atingir a autossuficiência em energia elétrica, e que a partir de 2016 já será possível gerar
energia suficiente que abasteceria uma cidade de até quatro milhões de habitantes.

A Bunge também conta com uma área dedicada ao aproveitamento de créditos de carbono. Em 2011, os projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL) geraram uma redução de gases de efeito estufa nos setores de fertilizantes e energia renovável. O total de créditos
de carbono gerados por esses projetos supera em 23% o total de emissões da Bunge no período, gerando um saldo positivo no combate ao
aquecimento global. "Em 2012 passamos a operar também no mercado de carbono voluntário, o que certamente garantirá saldos ainda mais
positivos para os próximos anos", destaca Michel.

DiárioNet

Leia esta notícia em:
Terra - Invertia
http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/noticias/0,,OI6240755-EI10411,00-Bunge+anuncia+reducao+de+nas+emissoes+em.html

Bunge anuncia redução de 20% nas emissões em 2011 http://invertia.terra.com.br/sustentabilidade/noticias/0,,OI6240755-EI1...

1 de 1 19/10/2012 14:40

User
Bunge Brasil


