
Consumo de Água
no Grupo Bradesco Seguros

Dados e Conteúdo atualizado em setembro de 2022.
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Unidades Operacionais: Sucursais + BACs + Núcleo de Produção, por região: 

2019 2020 2021

¹ Números de janeiro a dezembro dos respectivos anos.
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¹ Números de janeiro a dezembro dos respectivos anos.
² Dados da Matriz em Alphaville–SP foram fornecidos pela empresa administradora dos prédios JLL.

CONSUMO DE ÁGUA NO GRUPO BRADESCO SEGUROS

OBS.: Valor de 2019, até o mês de agosto, contabilizado apenas na antiga sede do 

Rio de Janeiro. Em setembro, foi inaugurado o Port Corporate.
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Unidades Administrativas 

2019 2020 2021

2

1 1 1



4

As principais iniciativas sobre a temática águas e efluentes referem-se a ações implementadas de forma obrigatória e recorrente 
como:

• Reutilização da água (água de reuso): com a coleta de água de chuva, dos lavatórios de banheiro e de condensação do ar 
condicionado para reuso e utilização nos sistemas de irrigação e descarga dos vasos sanitários, reduzindo o consumo em 30% 

do volume total. Locais: EBF, Habitat, Alpha Building, 1° de Março, BS555.

• Tratamento de água cinzas com implantação de ETACs- Estações de Tratamento de Águas Cinzas: captação de água de esgoto 
cinza e águas servidas para tratamento através de sistema de colmeias em que são geradas bactérias com os resíduos, 
resultando em água de reuso. Locais: Alpha Building, Habitat, BS555.

• Uso de metais economizadores nas instalações hidráulicas: o uso desses metais com dispositivos ou características voltadas 
para a economia de água reduz o consumo em aproximadamente 30%. Locais: EBF, FL Tower, Habitat, Pio X, Visconde de Pirajá, 
Alpha Building, BS555.

• Tratamento de água de condensação do sistema de ar-condicionado: com a adição de produtos, controlam-se os níveis de sais 
minerais, diminuindo a evaporação, consequentemente reduzindo-se o consumo da água. Locais: Alpha Building, EBF.

• Descarte de materiais depositados nas caixas de gorduras: feito nas operações com destinação correta por empresas que 
possuem o CADRI- Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Especiais, instrumento que aprova o encaminhamento 

de resíduos de interesse a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou 
autorizados pela CETESB. Locais: Alpha Building, EBF, Habitat, POC, BS555.

Ações para redução da pegada hídrica do Grupo Bradesco Seguros
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