INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
ANO-BASE 2019 - RIO PARANAPANEMA ENERGIA
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CONTEXTUALIZAÇÃO

POSICIONAMENTO
DA EMPRESA

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(GEE) é uma ferramenta de gestão que possibilita a
contabilização das emissões de gases de efeito estufa
relacionadas às atividades do empreendedor, além de
servir de indicador para os caminhos de redução
continua das emissões. Esse inventário de emissões de
GEE possui ano-base 2019, ou seja, possui período de
referência de 01 de janeiro a 31 de dezembro.

A China Three Gorges Corporation (CTG) é um grupo
de energia renovável focado no desenvolvimento e
operação de hidrelétricas de grande porte. A CTG
também atua em negócios de energia eólica e solar.
Presente em 40 países, a empresa é hoje a maior
produtora de energia hidrelétrica do mundo, com
capacidade instalada de aproximadamente 124 GW,
tanto em operação como em construção.

Resumo de Atividades
Coleta e Repasse das informações

A Rio Paranapanema Energia opera e administra oito
usinas hidrelétricas ao longo do rio Paranapanema,
entre os estados de São Paulo e Paraná, além de duas
PCHs localizadas no rio Sapucaí-Mirim, entre as cidades
de Guará e São Joaquim da Barra, com toda a
operação totalizando uma capacidade instalada de
2.289,8 megawatts (MW).

Análise de qualidade das informações
Análise qualitativa das fontes emissoras
Análise quantitativa das fontes emissoras
Elaboração do relatório de emissões de GEE
Coleta e Repasse das informações

O presente inventário considera as emissões das
operações da Rio Parapanema Energia e da Rio
Sapucaí-Mirim, contendo ao total oito UHEs (Usinas
Hidrelétricas) e duas PCHs (Pequenas Centrais
Hidrelétricas).

Preocupada com os impactos ocasionados pelas
mudanças climáticas, a Rio Paranapanema Energia
faz a sua parte realizando o inventário de emissões de
gases de efeito estufa desde o ano-base de 2009. O
inventário de GEE é a orientação de como preceder
com suas emissões, saber quanto à empresa está
emitindo e quais ações devem ser tomadas para
mitigar o seu impacto, na busca de uma economia de
baixo carbono.
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LIMITES DO PROJETO
Um passo importante para elaboração de um
inventário é estabelecer quais são os seus limites, ou
seja, delimitar o que será inventariado. Esses limites são
colocados para garantir os princípios acima citados,
criando um documento capaz de suprir as
necessidades de gestores tanto privados quanto
públicos.
O limite geográfico do inventário tem como objetivo
limitar o cálculo das emissões das empresas em âmbito
nacional, sendo optativos e separados do documento
os cálculos de emissões geradas em outros países.
Existem também os limites organizacionais, que são
baseados na estrutura organizacional da empresa.

Esses limites são consolidados por meio de duas
abordagens distintas, sendo: controle operacional e
participação societária. Na abordagem de controle
operacional, a empresa é responsável totalmente
pelas fontes emissoras de todas as operações que ela
controla, mas não é responsável pelas fontes que ela
não controla, mesmo que possua participação
societária na fonte. Já na participação societária, a
empresa deve incluir no inventário as fontes emissoras
de acordo com a participação que possui em cada
uma delas.
A definição dos limites e a forma de opção (escolha)
dos mesmos devem ser claras quando da elaboração
do inventário, para facilitar ao longo dos anos a
comparação dos resultados alcançados. Dentro das
possibilidades para se definir os limites do inventário de
emissões de GEE, a Rio Paranapanema Energia optou
por uma abordagem de controle operacional. No
limite organizacional desse inventário estão inclusas
oito Usinas Hidrelétricas (UHE) e duas Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH).
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UNIDADES CONTEMPLADAS
UHE SALTO GRANDE
Localização: Cambará (PR) / Salto
Grande (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 73,8 MW
Início Operação: 31/05/1958

UHE CAPIVARA
Localização: Porecatu (PR) / Taciba (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 635 MW
Início Operação: 10/03/1977

UHE JURUMIM
Localização: Piraju (SP) / Cerqueira
César (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 100,96 MW
Início Operação: 21/09/1962

UHE ROSANA
Localização: Diamante do Norte (PR) /
Rosana (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 354 MW
Início Operação: 20/05/1987

UHE CHAVANTES
Localização: Ribeirão Claro (PR) /
Chavantes (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 414 MW
Início Operação: 06/02/1970

UHE TAQUARUÇU
Localização: Itaguagé (PR) /
Sandovalina (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 525 MW
Início Operação: 12/01/1994
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UNIDADES CONTEMPLADAS
UHE CANOAS I
Localização: Itambaracá (PR) /
Cândido Mota (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 82,5 MW
Início Operação: 09/05/1999

PCH PALMEIRAS
Localização: Guará (SP) / São Joaquim da
Barra (SP)
Rio: Sapucaí-Mirim
Potência Total: 16,5 MW
Início Operação: 2012

UHE CANOAS II
Localização: Andirá (PR) / Palmital (SP)
Rio: Paranapanema
Potência Total: 72 MW
Início Operação: 15/05/1999

PCH RETIRO
Localização: Guará (SP) / São Joaquim da
Barra (SP)
Rio: Sapucaí-Mirim
Potência Total: 16 MW
Início Operação: 2013
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS
O clima da Terra está mudando. Desde 1980 cientistas
já começaram a alertar que a temperatura média do
planeta está subindo. 18 dos 19 anos mais quentes
registrados ocorreram desde 2001, sendo 2016 o ano
mais quente registrado. Segundo a NASA, a
temperatura média em 2018 foi 0,8ºC superior do que a
temperatura média entre os anos de 1951 a 1980.
As mudanças climáticas, em decorrência do aumento
das concentrações de GEE na atmosfera terrestre, têm
se tornado uma crescente preocupação mundial,
dando origem a uma série de iniciativas públicas e
privadas que possuem o propósito de reduzir tais
emissões. As emissões de GEE ocorrem quando, por
exemplo,
queimamos
combustíveis
fósseis,
desmatamos florestas ou depositamos resíduos
orgânicos em aterros sanitários.

Os principais Gases do Efeito Estufa: CO2, CH4, N2O,
HFCs, PFCs, NF3 e SF6.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC na sigla em inglês) vem alertando
todo o mundo em seus relatórios sobre pesquisas
científicas acerca das mudanças climáticas que não
podem mais ser evitadas e das que ainda podem ser
mitigadas e ter seu efeito reduzido se os países agirem
para reduzir suas emissões atuais. Em 2007 foi alertado
pelo IPCC que os eventos climáticos como enchentes,
tempestades, ciclones e outros, serão mais frequentes
e mais intensos além do nível do mar ser elevado,
escassez de água e ameaça ao estoque de alimentos.
Os efeitos mais visíveis do aquecimento global se
encontram na criosfera, por meio da perda de massa
nos mantos de gelo, no descongelamento do
permafrost, da diminuição do ártico que ocorre desde
1980. Com a diminuição da camada de gelo e neve,
uma quantidade de calor maior é absorvida pela Terra
o que acaba interferindo no clima de todo o planeta.
No final de março de 2014, o IPCC apresentou um
novo relatório que aponta aspectos interessantes a
serem observados para a América do Sul. O relatório
aponta que as regiões semiáridas irão enfrentar maior
vulnerabilidade no sistema de abastecimento de
água, devido a diminuição das chuvas e maior
evapotranspiração. Se as previsões se confirmarem, a
geração de energia hidrelétrica, a produção de
alimentos e o próprio consumo humano e animal
enfrentarão uma grande crise, fato esse que
comprova a necessidade de ir atrás de medidas que
mitiguem as mudanças climáticas e auxiliem na
adaptação para um cenário menos agradável.
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No final de 2015, na COP21 em Paris, 195 países
assinaram um acordo histórico para a humanidade,
que tem como objetivo prevenir um aumento maior
que 2°C na temperatura média do planeta quando
comparada com à temperatura média do planeta
antes da era industrial. Os países se comprometeram a
criar estratégias e políticas para evitar esse aumento
na temperatura e ainda criar esforços para se tentar
chegar a um aumento máximo de 1.5°C.
Na COP21 o Brasil se comprometeu a reduzir 37% de
suas emissões de GEE até 2025, considerando 2005
como ano-base. Em setembro de 2016 ao ratificar o
Acordo de Paris, o Brasil transformou sua Pretendida
Contribuição
Nacionalmente
Determinada
em
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC na
sigla em inglês). Ações para reduzir as emissões
brasileiras ganharam maior força com a atualização
do Plano Nacional de Mudança do Clima. O Brasil
conta
ainda
com
os
seguintes
instrumentos
institucionais voltados para essa questão de mudanças
do clima: Fórum Brasileiro de Mudança do Clima,
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, Rede
Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais-Rede Clima, Comissão Interministerial de
Mudança Global do Clima e a Comissão de
Coordenação das Atividades de Meteorologia,
Climatologia e Hidrologia.

Muitas empresas, pessoas e outras organizações
também estão engajadas na luta contra o
aquecimento global e já estão realizando ações para
reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, através
de iniciativas de caráter individual, setorial ou regional.
Isso ocorre em resposta não só às políticas
estabelecidas, mas em muitos casos devido às
exigências do mercado consumidor. As empresas
buscam identificar, medir, reduzir e/ou compensar suas
emissões de GEE, como forma de contribuir para a
solução desse grave problema mundial, realizando
assim, como um primeiro passo, o Inventário de
Emissões de gases de efeito estufa.

O Brasil se comprometeu a reduzir em 37% as emissões de GEE
até 2025, considerando as emissões de 2005 como base.
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
A elaboração do inventário de emissões de GEE segue premissas técnicas para a quantificação através das diretrizes do
Programa Brasileiro do GHG Protocol. Desta forma, todos os princípios e critérios apresentados são utilizados para que
haja grande confiabilidade nos cálculos e nas informações utilizadas, além de garantir precisão e uniformidade de
métodos utilizados em toda a análise. Tais princípios estão alinhados com esse relatório, conforme listagem abaixo.
RELEVÂNCIA
Seleção de fontes emissoras, dados e metodologias apropriadas
às necessidades e atividades desenvolvidas pela Rio
Paranapanema Energia.

INTEGRIDADE
Todas as emissões e as remoções relevantes de GEE cobertas
pelo inventário são incluídas e qualquer exclusão é justificada.

EXATIDÃO
As incertezas são reduzidas para assegurar que a quantificação
das emissões e remoções de GEE não esteja distante dos valores
reais e que os eventuais erros e incertezas sejam determinados.

TRANSPARÊNCIA
Divulgação de informações suficientes e apropriadas,
relacionadas às de GEE para permitir ao desenvolvedor uma
tomada de decisão com razoável confiança.

Para que os princípios mencionados na seção anterior fossem seguidos devidamente nesse inventário, as seguintes
diretrizes foram utilizadas na elaboração do inventário.

Programa Brasileiro do
GHG Protocol

Metodologias de Linha de
Base - CQNUMC

IPCC Guidelines for
GHG Inventories
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CÁLCULO DAS EMISSÕES DE GEE
Inicialmente foram definidos os limites e as fontes
emissoras do inventário para a quantificação das
emissões da empresa. Em seguida foram repassadas as
informações dos dados de atividades pelos gestores
das áreas técnicas de cada unidade. Com os dados
repassados iniciaram-se os cálculos com base nas
diretrizes supracitadas.
O Potencial de Aquecimento Global (Global Warming
Potential - GWP) é uma medida de equivalência que
determina qual a contribuição de um gás causador de
efeito
estufa
para
o
aquecimento
global,
transformando a emissão do gás em toneladas de
dióxido de carbono equivalente (tCO2e), possibilitando
assim a comparação dos impactos dos GEE emitidos.
Gás de Efeito Estufa

GWP

CO2

01

CH4

25

N2O

298

SF6

22.800

HFCs

124 – 14.800

PFCs

7.390 – 12.200

NF3

17.200

Fontes de Emissão Diretas e Indiretas
Seguindo as diretrizes do Programa Brasileiro do GHG
Protocol, foram inventariados os escopos 01, 02 e 03 do
programa para o inventário da Rio Paranapanema
Energia.

Escopo 01
Emissões de fontes que pertencem ou são
controladas pela empresa.

Escopo 02
São as emissões de GEE de eletricidade adquirida e
consumida.
Escopo 03
São as emissões por consequência das atividades
da empresa mas que ocorrem em fontes que não
pertencem ou não são controladas pela empresa.
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DESCRIÇÃO DAS FONTES DE EMISSÃO DE GEE
Escopo 01 - Fontes Móveis - Frota Veicular
Própria
Para esta fonte foram considerados todos os veículos
da frota operacional da Rio Paranapanema Energia
no ano de 2019. A frota operacional corresponde ao
uso de veículos da empresa para fins operacionais.
Segundo o Programa Brasileiro do GHG Protocol, na
quantificação das emissões de combustíveis, deve ser
observada a porcentagem de biocombustível
incorporada no combustível fóssil. No ano de 2019, o
porcentual de biodiesel no diesel foi de 10% de janeiro
até agosto e 11% nos outros meses. Já na gasolina foi
adicionado em média 27% de etanol adicionado.
Além de incorporar o percentual, tanto o GHG
Protocol quanto o IPCC recomendam que as emissões
de CO2 de biomassa renovável (CO2 biogênico) sejam
relatadas, porém neutras, pois a emissão da
combustão fora absorvida durante o crescimento da
biomassa utilizada. No entanto, durante a queima da
biomassa também é liberado metano (CH4) e óxido
nitroso (N2O), gases que não são reabsorvidos durante
o crescimento da biomassa e por isso devem ter suas
emissões contabilizadas.

Escopo 01 - Fontes Estacionárias
Para esta fonte foram consideradas as emissões de
gases de efeito estufa na queima do óleo diesel nos
Grupo Auxiliar de Emergência (GAE) nas usinas
hidrelétricas, a utilização do acetileno nas soldas e
cortes, assim como o GLP utilizado para o cozimento
no refeitório da usina de Chavantes.

Escopo 01 - Emissões Fugitivas – Reposição de
Extintores e Equipamentos com SF6
Para o cálculo das emissões dos extintores, foram
levantadas todas as recargas dos extintores de
combate a incêndio dos transformadores e geradores
no ano de 2019. Esta fonte foi identificada em todas as
usinas da empresa, porém apenas na unidade de
Taquaruçu houve recarga de SF6 em 2019. O SF6 é
muito utilizado no setor energético para fazer o
isolamento de alguns equipamentos de energia.
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DESCRIÇÃO DAS FONTES DE EMISSÃO DE GEE
Escopo 01 – Efluentes - Tratamento de Efluentes
Líquidos
A Rio Paranapanema Energia realiza todo o
tratamento de seus efluentes líquidos nas próprias
usinas, então os dados referentes à quantidade,
composição e tipo de tratamento envolvido foram
identificados para a realização dos cálculos das
emissões. As usinas utilizam de fossas sépticas para o
tratamento dos efluentes.

Escopo 01 – Emissões Agrícolas – Utilização de
Fertilizante
A Rio Paranapanema Energia realiza plantio e
manutenção de áreas verdes em algumas de suas
unidades. Nesse tipo de atividade é realizado o uso de
fertilizantes que contém nitrogênio. Uma parte desse
nitrogênio se transforma em N2O, emitido para
atmosfera. Assim foi levantada a quantidade de
fertilizante utilizado no ano de 2019, assim como a
composição de cada tipo de fertilizante.

Escopo 01 – Mudança no Uso do Solo
A Rio Paranapanema Energia realiza o plantio de
árvores na região entorno da UHE Jurumim e da UHE
Taquaruçu. Durante a fotossíntese, as plantas
absorvem CO2, ocasionando a remoção de CO2 da
atmosfera e assim auxiliam no combate às mudanças
climáticas. Para calcular as remoções de CO2 foi
utilizada a metodologia desenvolvida pelo Programa
Tendências em Serviços Ecossistêmicos (TeSE). A partir
do reflorestamento de 31,29 hectares em uma região
do Cerrado, foram removidas 130,71 tCO2 da
atmosfera. As metodologias de remoção de tCO2
ainda possuem certas incertezas em relação aos
cálculos e garantias da remoção e, portanto, não
entram no cálculo final das emissões da empresa.

Escopo 02 – Compra de Energia Elétrica
Os consumos de eletricidade comprada do Sistema
Interligado Nacional (SIN) fazem parte dessa fonte
emissora. Esta fonte foi identificada nas unidades
Chavantes, Salto Grande e Taquaruçu. Nas unidades
Jurumirim, Canoas I, Canoas II, Capivara, Rosana,
Palmeiras e Retiro não foi contabilizado, pois estas
unidades tiveram todo o seu consumo de energia
elétrica por autoprodução (renovável).
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DESCRIÇÃO DAS FONTES DE EMISSÃO DE GEE
Escopo 03 – Transporte Upstream – Transporte
Terceirizado

Escopo 03 – Viagens
Deslocamentos Aéreos

a

Negócios

-

Esta fonte compreende as emissões de transporte de
produtos comprados ou adquiridos pela empresa em
veículos que não são de propriedade nem operados
pela organização. Para o cálculo desta fonte emissora
foi realizado um controle de quilometragem rodada
pelos veículos de terceirizados.

Essa fonte contabiliza as emissões das diversas viagens
aéreas a negócios realizadas por colaboradores da
empresa. Todas essas viagens contribuem emitindo
gases de efeito estufa, ainda que não seja a
responsável pelo transporte, que é de responsabilidade
da companhia aérea, esta fonte foi estimada e
apresentada (emissão indireta).

Escopo 03 – Deslocamento de Funcionários –
Transporte Coletivo
Esta fonte compreende as emissões de transporte
coletivo fretado pela empresa para o deslocamento
dos funcionários das usinas até o centro das cidades. A
empresa faz o controle dos combustíveis consumidos
pelos veículos, mas não tem nem propriedade ou
controle operacional. Por esse motivo esta fonte
encontra-se no escopo 03 de emissões.
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RESULTADOS
Depois de coletados os dados de atividades e da realização dos cálculos através das ferramentas e diretrizes
supracitadas, segue abaixo os resultados das emissões de GEE. Ressalta-se que os GEE identificados foram apresentados
separadamente e depois transformados para a unidade de dióxido de carbono equivalente (tCO2e).

Escopo 01

CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) SF6 (t) Emissão Total (tCO2e)

Fontes Estacionárias

18,36

Fontes Móveis

231,99 0,062

Emissões Fugitivas

0,001

-

-

18,38

0,021

-

239,80

1,79

-

-

0,0043

99,15

Atividades de Agricultura

-

-

0,134

-

39,93

Efluentes

-

25,751

-

-

643,77

Escopo 2
Consumo de Eletricidade
Escopo 3
Viagens Aéreas

CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) N2O (t) Emissão Total (tCO2e)
2,54

-

-

-

2,54

CO2 (t) CH4 (t) N2O (t) N2O (t) Emissão Total (tCO2e)
55,33

0,001

0,002

-

55,95

Deslocamento Colaboradores 362,88 0,028

0,02

-

369,54

Transporte Upstream

0,074

-

1.703,89

1678,15 0,148

Emissão Total (tCO2e)
Emissão de CO2 biogênico (t)

3.172,95
303,32

-

-

-

303,32
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Emissões Detalhadas
Abaixo é possível analisar as emissões dos gases de efeito
estufa referente a cada escopo do projeto, lembrando
que os dados são apresentados em tCO2e.

Emissões por Escopo (tCO2e)
2.129,38

ESCOPO 01

1.041,03
ESCOPO 02

2,54

1.041,03

ESCOPO 03

2.129,38

2,54
Escopo 01

Escopo 02
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A Rio Paranapanema Energia é uma empresa de geração de energia 100% renovável. Por esse motivo não se
enquadra como uma empresa de alta intensidade de emissões de gases de efeito estufa. As emissões estão nos
processos gerenciais das unidades e não na própria geração de energia elétrica. Além disso, a maior intensidade das
emissões ocorreu no escopo 03, emissões de responsabilidade de terceiros, onde a maior fonte emissora contabilizada
foi o Transporte Upstream (transporte terceirizado da entrega de insumos).
A Rio Paranapanema Energia vem buscando ações de mitigação nas suas unidades para diminuição do escopo 01 e
02 da empresa. Com relação ao escopo 03 está sendo elaborado um plano para o desenvolvimento dos fornecedores,
a fim de buscar uma ação conjunta na diminuição das emissões. Abaixo segue um gráfico mostrando a
representatividade de cada fonte emissora.

Fontes Emissoras (tCO2e)
1.703,89

Fontes Estacionárias
Fontes Móveis
Emissões Fugitivas
Atividades de Agricultura
Efluentes

643,77

Consumo de Eletricidade
369,54

239,80
18,38

99,15

39,93

2,54

55,95

Viagens Aéreas
Deslocamento Colaboradores
Transporte Terceirizado
Upstream
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A tabela abaixo mostra a variação das fontes emissoras, mostrando a variação percentual e a variação absoluta em
tCO2e entre 2018 e 2019. A fonte com maior variação percentual e absoluta ocorreu nas emissões por geração de
Efluentes.
Escopo

1

2

2018 (tCO2e)

2019 (tCO2e)

Diferença (%)

Diferença Absoluta
(tCO2e)

Fontes Móveis

230,64

239,80

3,97

9,16

Fontes Estacionárias

23,39

18,38

-21,41

-5,01

Emissões Fugitivas

39,66

99,15

149,99

59,49

Efluentes

125,78

643,77

411,82

517,99

Agrícolas

147,51

39,93

-72,93

-107,58

2,89

2,54

-11,97

-0,35

1.254,06

1.703,89

35,87

449,83

Viagens Aéreas

82,99

55,95

-32,59

-27,04

Transporte Coletivo

396,25

369,54

-6,74

-26,71

2.303,17

3.172,95

37,76%

869,78

Fontes Emissoras

Consumo de Eletricidade
Transporte Upstream

3

Total (tCO2e)

Escopo

01
02
03

2018

2019

Diferença

Diferença
Absoluta

(tCO2e)

(tCO2e)

(%)

(tCO2e)

566,97
2,89
1.733,31

1.041,03
2,54
2.129,38

83,61
-11,97
22,85

474,06
-0,35
396,07
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O gráfico abaixo ilustra a variação das emissões por fonte emissora para melhor visualização das variações entre os
anos de 2018 e 2019. As maiores diferenças percentuais foram observadas nas fontes Efluentes e Emissões fugitivas,
ambas aumentaram em 2019 em relação a 2018.

Comparação Emissões 2018-2019 (tCO2e)
369,54
396,25

Transporte Coletivo
Viagens Aéreas

55,95
82,99
1.703,89

Transporte Upstream
Consumo de Eletricidade
Agrícolas
Efluentes
Emissões Fugitivas
Fontes Estacionárias
Fontes Móveis

1.254,06

2,54
2,89
39,93
147,51
643,77

125,78
99,15
39,66
18,38
23,39
239,80
230,64
2019

2018
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Outro aspecto importante é observar o impacto de
cada uma das fontes na variação das emissões. Assim,
segue um gráfico comparativo mostrando as emissões
absolutas de 2018 e 2019.

Comparativo Emissões de GEE (tCO2e)
3.172,95

Transporte Coletivo

Comparando apenas o escopo 01 que contêm as
fontes que pertencem ou são controladas pela Rio
Paranapanema Energia, houve aumento de 83,61%
das emissões. Com relação ao escopo 02, houve um
uma redução de 11,97% das emissões. Abaixo segue
um comparativo da soma das emissões dos escopos 01
e 02, dos anos 2018 e 2019, resultando em aumento de
83,13% nas emissões de 2019 em relação à 2018.

Comparativo Emissões de GEE (tCO2e)

Viagens Aéreas

1.043,57

Transporte Upstream

2.303,17

Agrícolas

Consumo de
Eletricidade
Agrícolas
Efluentes

Consumo de
Eletricidade

Efluentes

569,86
Emissões Fugitivas

Emissões Fugitivas
Fontes Estacionárias

Fontes Estacionárias

Fontes Móveis

2018

2019

Fontes Móveis

2018

2019
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A continuidade do monitoramento das fontes
emissoras, principalmente as que estão no escopo 01 e
são de propriedade e controle da empresa, é de
extrema importância para não deixar que ocorra
nenhum aumento expressivo das emissões nos próximos
anos. Abaixo segue o gráfico com as fontes emissoras
referentes ao escopo 01.

Fontes Emissoras - Escopo 01 (tCO2e)
39,93

A Rio Paranapanema Energia visando apresentar um
inventário de emissões consubstanciado opta por
inserir as emissões de gases de efeito estufa do escopo
03. Esse escopo representa as emissões que são de
consequência das atividades da empresa, mas
ocorrem em fontes que não pertencem ou não são
controladas pela mesma. Mesmo não sendo
controladas pela empresa, foi feito um levantamento
dessas fontes emissoras, para que a empresa possa
também sensibilizar e desenvolver ações com a sua
cadeia de fornecedores.

Fontes Emissoras - Escopo 03 (tCO2e)

239,80

369,54
Fontes Móveis

18,38 Fontes Estacionárias
99,15
643,77

Transporte Upstream

55,95
Viagens Aéreas

Emissões Fugitivas
Efluentes

Transporte Coletivo

Agrícolas

1.703,89
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Abaixo segue um gráfico que demonstra a evolução histórica das emissões totais dos últimos dez anos, desde 2010. É
importante ressaltar que a simples conferência do resultado final absoluto pode gerar interpretações diferentes, isto
porque as fontes emissoras contabilizadas e os fatores de emissões e outras condicionantes podem variar durante os
anos. Por isso é importante verificar os relatórios anteriores para que se entenda melhor a evolução na elaboração dos
resultados.

Histórico de Emissões Totais (tCO2e)
6.355,03

6.653,73

2.603,73 2.611,26

2.840,15

2.642,12

3.172,95
2.303,17

Escopo 03
Escopo 02

1.258,47 1.369,14
Escopo 01

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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Outro ponto importante desse estudo foi a
identificação dos tipos de gases de efeito estufa
emitidos pela empresa. Foram identificados o CO2
(dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (dióxido
nitroso) e o SF6 (hexafluoreto de enxofre). Esses gases
foram identificados em diferentes fontes emissoras e
todos foram convertidos para CO2e (dióxido de
carbono equivalente), com base em seus potenciais
de aquecimento global. Essa conversão foi realizada
para facilitar a criação de indicadores e comparativos
de benchmark do mercado. A tabela abaixo
apresenta a contribuição de cada um dos gases, e as
conversões suas equivalências para tCO2e.

Participação Por Gás
Gás

tGEE

tCO2e

CO2

2.351,03

2.351,03

CH4

25,99

649,77

N2O
SF6
CO2 Biogênico

0,25
0,004
303,32

74,80
97,35
303,32

INDICADORES
Indicadores são ferramentas de gestão que permitem
a quantificação dos resultados obtidos em uma leitura
mais simplificada, sendo possível fazer uma avaliação,
monitoramento e conclusão desses resultados de
maneira mais compreensiva. Esses indicadores serão
muito úteis para um comparativo de mercado com
outras empresas que atuam no mesmo ramo de
atividade e também internamente, assim podendo
comparar as emissões de um ano anterior com o do
próximo ano. Desta maneira a identificação das
reduções das emissões é facilitada e pode-se observar
se as metas adotadas pela empresa estão sendo
cumpridas. Assim, apresentamos um indicador de
emissões por geração bruta de energia elétrica. A
tabela a seguir mostra o indicador para 2019 e o
gráfico a seguir apresenta o histórico desse indicador,
onde foram consideradas apenas as emissões de
escopo 01 e 02.

Indicador (tCO2e/MWh)
Considerando todos os Escopos

0,00041

Considerando os Escopos 01 e 02

0,00013
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Observando no gráfico a seguir, verifica-se que no ano-base 2019 o indicador aumento significativamente, sendo que
isso ocorreu pelo aumento de 83,13% nas emissões de Escopo 01 e 02 ao mesmo tempo em que a geração bruta de
energia diminuiu em 37,86%.

Indicador (tCO2e/MWh)
0,000135

193,5%

-30,4 %
36%
0,000056
5,1%

9,5%
0,000021

2009

26%

0,000023

2010

48%
-4,7%
0,000043 0,000041

14,6%

-2,1%

0,000047
0,000039
0,000046
0,000041

0,000029

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Observando no gráfico a seguir as emissões totais da Rio Paranapanema Energia (escopos 01, 02 e 03) em relação à
geração bruta de energia, o indicador aumentou em 121,6% no último ano. A geração de energia diminuiu em 37,86%
em relação à 2018, ao mesmo tempo em que as emissões totais aumentaram em 37,76%, o que resultou no aumento do
indicador para 2019.

Indicador (tCO2e/MWh)
0,000510

0,000526
0,000410

0,000233

0,000219

0,000194 0,000195 0,000185

0,000107 0,000093 0,000114

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Conforme exposto nesse inventário, o entendimento e explanação, sobre as fontes emissoras e sua evolução histórica, é
de extrema importância para a análise dos resultados. A simples apresentação do resultado absoluto das emissões
anuais, pode não apresentar o real cenário da empresa, ocultando possíveis ações de mitigadoras, alterações de limites
organizacionais ou mudanças de fatores de emissões.
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ANÁLISE DAS INCERTEZAS
Conforme sugestão da norma ISO 14.064-1, a avaliação de incertezas do inventário de emissões de gases de efeito estufa
deve ser baseada nas orientações apresentadas pelo Programa Brasileiro do GHG Protocol.
As incertezas associadas às emissões de GEE podem ser categorizadas como incertezas científicas e incertezas de
estimativa. As incertezas científicas ocorrem quando a ciência sobre os processos de emissão de GEE não é
suficientemente conhecida. Um exemplo importante é a incerteza científica existente nos valores dos Potenciais de
Aquecimento Global (GWP) dos gases. Como a análise e a quantificação destas incertezas são extremamente complexas
e problemáticas, o GHG Protocol não recomenda inseri-las no escopo da análise de incertezas dos inventários
corporativos.
As incertezas de estimativas existem em todos os inventários de emissões e são divididos em dois tipos: incertezas nos
modelos e incertezas nos parâmetros. O primeiro tipo refere-se às incertezas associadas às equações matemáticas
utilizadas na caracterização da relação entre vários parâmetros e processos de emissão. Exemplos desse tipo de incerteza
estão presentes nos modelos estatísticos e balanços estequiométricos. Como o sugerido para as incertezas científicas, as
incertezas nos modelos não devem ser a prioridade nas avaliações de incertezas de um inventário.
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Finalmente, as incertezas nos parâmetros utilizados
como inputs nas metodologias de cálculo das emissões
(ex: dados de atividade) devem ser o principal foco da
análise de incertezas de um inventário. Esse tipo de
incerteza pode ser avaliado através de análises
estatísticas e/ou julgamento de especialistas ou
fornecedores.
Para a avaliação de incertezas desse inventário os
dados de atividade foram divididos nas seguintes
categorias:
• Incerteza em relação à quantificação dos itens
levantados: é possível que os dados que servem de
base
para
os
cálculos
apresentem
dados
inconsistentes, por exemplo, por falha de digitação de
um colaborador na unidade expressa.
• Incerteza em relação à caracterização dos itens
levantados: é possível que a composição de alguma
fonte emissora esteja qualificada de forma errada, em
função de desinformação de fornecedores ou outra
fonte de base.

• Discrepância entre as estimativas e o real: algumas
fontes emissoras estão baseadas em dados estimados,
caso haja grande diferença entre as estimativas e o
real, pode haver impacto nas emissões.
• O fator de emissão das fontes emissoras aplicadas
tem forte impacto na quantificação das emissões de
GEE. Caso mais fornecedores venham a realizar e
divulgar seus inventários, é possível que as emissões
relativas ao escopo 03 do inventário alterem
consideravelmente.
O trabalho da GSS Sustentabilidade e Bioinovação na
elaboração desse inventário de emissões foi criar um
processo de qualidade das informações, com o
objetivo de diminuir ao máximo as incertezas
identificadas anteriormente. Por isso foi realizado um
trabalho a quatro mãos para aquisição e análise dos
dados utilizados e todos os fatores de emissão
adotados são de fontes seguras e de credibilidade.

• Incertezas associadas às tabelas de cálculo: como o
inventário da Rio Paranapanema Energia foi composto
pela compilação de diversos itens, erros de digitação
de alguns desses itens podem ocorre
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CARBON DISCLOSURE PROJECT - CDP
O CDP é uma organização internacional, sem fins lucrativos, que fornece
o maior e mais completo sistema global de divulgação ambiental. O
CDP trabalha com as forças de mercado para motivar empresas e
cidades a medirem e divulgarem sua gestão, oportunidades e impactos
sobre o clima, para dessa forma, descobrir maneiras de reduzi-los.
Em 2014 a empresa passou a fazer parte da amostra oficial do CDP e nos
últimos anos foi adquirindo maiores conhecimentos e praticando diversas
ações, que foram relatadas no seu questionário, visionando sempre uma
melhoria continua. Na sua última avaliação, a empresa obteve a
classificação C, obtendo a mesma nota da média da nota do Brasil, da
indústria e do setor de geração de energia.

PROGRAMA BRASILEIRO - GHG PROTOCOL
Programa Brasileiro GHG Protocol tem como objetivo estimular a cultura corporativa
para a elaboração e publicação de inventários de emissões de gases do efeito
estufa (GEE), proporcionando aos participantes acesso a instrumentos e padrões de
qualidade internacional.
Para aprimorar as apresentações dos resultados o programa criou um registro
público das emissões. O Registro Público de Emissões é uma plataforma online
desenvolvida para elaboração e divulgação dos inventários corporativos de
emissões de gases de efeito estufa (GEE) das empresas participantes do Programa
de forma transparente, rápida e simples.
A Rio Paranapanema Energia reporta suas emissões no registro público desde o anobase de 2013. Para o ano-base de 2019 a empresa já publicou suas emissões e
receberá, mais uma vez, a certificação ouro, a mais alta dentro do sistema de
registro. As emissões da empresa estão reportadas em conjunto com todas as
empresas de energia hidrelétricas da CTG no Brasil.
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COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE
Preocupada com os impactos ocasionados pelas mudanças climáticas, Rio Paranapanema Energia, além de inventariar
as suas emissões de gases de efeito estufa, decidiu compensá-las. Após a contabilização do seu impacto, a empresa
tomou a decisão de compensar o escopo 01 e 02 do seu inventário, incluindo de outras empresas do grupo, totalizando
1.692 tCO2e. Para compensar foram adquiridos créditos de carbono do Projeto REDD+ JARI-AMAPÁ. O Projeto REDD+
Jari/Amapá está localizado no sul do Estado do Amapá, nos municípios de Laranjal e Vitória do Jari. Em seus 220 mil
hectares, o projeto realiza:
•
•
•
•

Proteção e monitoramento florestal: monitoramento remoto e vigilância de campo;
Pesquisas científicas: estudos para uso eficiente dos recursos naturais, monitoramento de longo prazo do equilíbrio
ecológico da floresta e manutenção de um viveiro de mudas nativas e uma Xiloteca (coleção de amostras de
madeira);
Desenvolvimento econômico local: manejo florestal sustentável, extrativismo de produtos não madeireiros e agricultura
familiar;
Empoderamento social: articulação com órgãos públicos locais, assistência técnica rural e oferta de cursos,
treinamentos e capacitações em produção agroextrativista sustentável.

Além disso o projeto tem o objetivo de evitar que 3,5 milhões de toneladas de CO2e deixam de ser emitidas na atmosfera e
evitar o desmatamento de 30 mil hectares de florestas ao longo de 30 anos .
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