DESEMPENHO
AMBIENTAL

Monitoramos as iniciativas ambientais do grupo Algar, identificando sinergias entre as empresas
e ampliando os resultados. Em 2017, foram mapeadas 47 iniciativas. Muitas delas passaram a ter
métricas de impacto financeiro, que complementam a visão sobre impacto socioambiental e
permitem a escolha mais assertiva dos investimentos a realizar.
As iniciativas são implementadas pelos Comitês Ambientais de cada uma das empresas, e
depois monitoradas por representantes da área de Sustentabilidade do Grupo. Para fortalecer
e desenvolver as competências dos integrantes dos Comitês, realizamos workshops sobre:
compras sustentáveis, pegada de carbono e pegada hídrica.
Entre 2016 e 2017, houve queda de 69% nos investimentos destinados à eficiência ambiental,
como fruto da conclusão de obras de otimização energética. Nos últimos anos, investimos
fortemente em infraestrutura, resultando na eficiência de geração, distribuição e consumo de
energia. Entre as melhorias, destaque para a instalação da caldeira movida a biomassa na Algar
Agro, resultado de aportes da ordem de R$ 15 milhões.
Conheça algumas de nossas iniciativas ambientais
Monitoramento das emissões de gases de efeito estufa que resultam das operações do Grupo;
Tratamento de resíduos sólidos, para reaproveitamento ou correta destinação;
Realização de reuniões por videoconferências, em substituição a viagens;
Construções ecoeficientes que privilegiam o uso de energia solar;
Substituição de gasolina por etanol para a frota de veículos da região Sul do País (Telecom);
Redução de consumo de 235 caixas de papel toalha e de 895 caixas de copos descartáveis
comprados (Algar Tech);
Sistema de coleta e reaproveitamento de água dos equipamentos de ar-condicionado para
usos secundários na Unidade Campinas (Algar Tech);
Utilização de bicicletas elétricas para o transporte interno de associados (Grupo Rio Quente);
Gerenciamento de Recursos Naturais e de Recuperação e Monitoramento das Áreas de
Preservação Permanente (Grupo Rio Quente);
Produção de cloro para aplicação nas piscinas a partir de sal não iodado (Grupo Rio Quente).
Veja mais informações sobre as ações ambientais no site do Instituto Algar.
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