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Sustentabilidade



• A Sustentabilidade definida como assuntos Sociais,

Econômicos e Ambientais, agora é ESG (Environmental Social

and Governance ou aspectos ambientais, sociais e de

governança corporativa).



• Estes novos tempos exigem organizações de carbono

neutralidade, é dizer emitir menos carbono ou CO2 com um

maior controle na polução ambiental



• Aplicação de tecnologia em processos sustentáveis

A Aeprotec é representante latino-americana da Kono Kogs Inc,

que oferece soluções para controle, monitoramento e registro de

poluição ambiental, baseado em Oxidadores Térmicos

Regenerativos (RTO). A tecnologia de ponta, a serviço da

preservação ambiental!

Saiba mais em:

https://965b0f3c-953b-48ee-8477-

4f2432db3643.filesusr.com/ugd/2be8bd_3ae157acd20d4009882a95231bc584ef.

pdf

https://965b0f3c-953b-48ee-8477-4f2432db3643.filesusr.com/ugd/2be8bd_3ae157acd20d4009882a95231bc584ef.pdf


• Análise de emissão de carbono nas diferentes fases do

processo

O futuro vai exigir que cada organização seja de carbono

neutralidade, ou seja, menos emissão de carbono ou CO2.

O CO2 ou dióxido de carbono se concentra na atmosfera com o

tempo, o que provoca aumento de temperatura.

Ele sempre existiu, as florestas emitem CO2, mas consumem duas

vezes mais que a sua produção



• Análise de emissão de carbono nas diferentes fases do 

processo 

O que ele produz é responsável por 6% do efeito estufa ou

aquecimento global, além de aumentar a acidez dos oceanos.

Mas agora ele está fora de controle, pois as atividades pessoais do

dia a dia e das organizações, que incluem as industriais, emitem

CO2.

O controle da emissão de carbono vai permitir que, além da

sua organização ser sustentável, também se eleve ao mercado

dos créditos de carbono.



• Análise de emissão de carbono nas diferentes fases do 

processo 

O crédito de carbono é, na realidade, um certificado que atesta a

redução da emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo

aquecimento global.

A Aeprotec orienta os procedimentos de medição, quantificação e

utilização de tecnologias, para se adaptar desde já à esta nova

realidade.



Entre em contato, temos a solução específica para sua organização!

Mail: contato@aeprotec1.com

+55 11 9 7251 1032

mailto:contato@aeprotec1.com
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