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MENOS CO2

Bunge reduz emissão de gases de efeito estufa
Redução foi de 8% por tonelada produzida em 2012, devido, entre outros
fatores, ao uso de biomassa como fonte de energia
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A Bunge Brasil alcançou uma redução de 8% das emissões de GEE (gases de

efeito estufa) por tonelada produzida, graças à utilização de biomassa renovável

para suprir suas necessidades energéticas - em vez de combustíveis fósseis como o

óleo combustível, por exemplo - e ao aumento de produção sem alteração na

demanda por energia. Esse número refere-se à produção de 2012, comparada com o

ano anterior, das quatro áreas de negócio da Bunge Brasil: Alimentos & Ingredientes,

Fertilizantes, Agronegócio & Logística e Açúcar & Bioenergia. 

Segundo a plataforma global de sustentabilidade da Bunge, um dos principais desafios

da empresa no Brasil é a produção, em todas as suas áreas de negócio, com baixo nível

de emissões. "Essa redução de 8% por tonelada produzida, dado que acabamos de

computar e que será divulgado na edição deste ano do nosso Relatório de

Sustentabilidade, confirma que estamos no caminho certo na busca pela redução

contínua das emissões em nossas atividades", comemora Michel Santos, gerente de

sustentabilidade da Bunge Brasil. 

O índice alcançado pela Bunge em 2012 evitou a emissão de aproximadamente 30 mil

toneladas de CO2 na atmosfera. Além disso, por ter uma matriz energética baseada em

93% de fontes renováveis, a maior parte dos gases emitidos pela empresa refere-se a

carbono neutro, que é consumido no ciclo natural das plantas. 

"Para se ter uma ideia, caso a Bunge não contasse com uma matriz energética

renovável, a quantidade de carbono emitida, considerando combustíveis fósseis e a

produção da empresa, aumentaria em mais de 600 mil toneladas de CO2", afirma

Michel. Outras iniciativas sobre a atuação sustentável da Bunge no Brasil estão

disponíveis no www.bunge.com.br/sustentabilidade."
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