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Visando tornar sua operação a cada dia mais sustentável, a Rio Paraná Energia aborda o tema
mudanças climáticas com real comprometimento na busca de novos processos e soluções. Dessa
maneira, a empresa utiliza ferramentas analíticas para mensurar e medir seus impactos.

O inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) é uma ferramenta de gestão que
possibilita a contabilização das emissões relacionada à atividade da empresa e serve como
indicador para os caminhos de redução contínua das emissões de GEE.
Neste relatório serão apresentadas todas as fontes identificadas, assim como a análise quantitativa
e qualitativa destas emissões. Todos os gases identificados nas fontes emissoras foram convertidos
para toneladas de CO2e, respeitando as suas equivalências.
O atendimento às crescentes demandas de informações à respeito da intensidade de emissões faz
parte desse processo, sendo apresentado com um indicador (tCO2e/MWh). Assim, as ações futuras
de redução de emissões estarão sempre baseadas nas informações derivadas do inventário.
O inventário é limitado no âmbito nacional, e a Rio Paraná Energia optou por uma abordagem de
controle operacional, onde a empresa é responsável pelas fontes emissoras de todas as operações
que ela controla.

Ano-base:
O período compreendido por esse
inventário corresponde ao ano-base
de 2020.
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Unidades Contempladas:
• UHE Jupiá;
• UHE Ilha Solteira.
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é o valor estimado em riscos climáticos prováveis de acontecer nos próximos 5 anos, segundo
pesquisa do CDP realizada com 215 das 500 maiores empresas do mundo em 2018.

Se nada for feito, estima-se que

de pessoas de apenas três regiões do planeta tenham que migrar por
causa de problemas relacionados às mudanças climáticas até 2050.
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empresas já se comprometeram com o Science Based Targets initiative (SBTi).
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cidades respondem ao CDP e investidores com
ativos analisam o desempenho das empresas no CDP.
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de instituições e organizações se comprometeram a ter emissões líquidas zeradas até

Empresas gigantes como a
se comprometeram em ter emissões líquidas
zeradas antes de 2050, algumas inclusive prometendo compensar as emissões de toda a história da companhia, se
tornando inclusive Carbono Negativo.
As empresas estão avançando na gestão climática com: políticas de mitigação e adaptação, pegadas de
carbono, créditos de carbono e precificação interna de carbono.

A
e outras empresas estão avançando no desinvestimento de ativos poluidores, pois risco
climático é risco de investimento.

os maiores poluidores estão avançando na agenda climática, a China com o início do seu
mercado de carbono nacional e os EUA com a volta ao Acordo de Paris.

Criada em 2013, a CTG Brasil é parte da China Three Gorges Corporation, maior empresa de
geração hidrelétrica do mundo. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques
eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,27 GW.
Segunda maior geradora privada de energia do país, a empresa conta com a dedicação de
seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira,
pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
Em 2015, a CTG Brasil venceu o leilão das concessões das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha
Solteira, que formam a Rio Paraná Energia S.A.. Localizadas no rio Paraná, entre os estados de
São Paulo (SP) e Mato Grosso do Sul (MS), as usinas são administradas e operadas pela CTG
Brasil e totalizam 4.995 megawatts (MW) de capacidade instalada.
A Companhia segue as práticas recomendadas pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC) e sua relação com os públicos de interesse, incluindo os investidores, é
orientada pela ética e transparência, cumprindo todas as leis aplicáveis e melhores práticas
comerciais.
Preocupado também com os impactos ocasionados pelas mudanças climáticas, a empresa
realiza o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. O inventário de GEE é a
orientação de como preceder com suas emissões, saber quanto a empresa está emitindo e
quais ações devem ser tomadas para mitigar o seu impacto, na busca de uma economia de
baixo carbono.

A CTG Brasil entende que o Desenvolvimento Sustentável deve permear todas as nossas
atividades, sendo, portanto, uma missão de cada um de nossos colaboradores. Além
disso, aborda em sua essência que negócios somente serão sustentáveis se gerarem valor
para todas as partes interessadas.

Abaixo seguem os princípios e diretrizes considerados neste inventário para que a sua
qualidade fosse garantida.

Relevância
Seleção de fontes emissoras, dados e metodologias apropriadas às
necessidades e atividades desenvolvidas pela Rio Paraná 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 até o praticável, para assegurar que a
quantificação das emissões e remoções de GEE não estejam distantes
dos valores reais e que os eventuais erros e incertezas sejam
determinados.

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

Programa Brasileiro GHG Protocol
IPCC Guidelines for GHG Inventories

O Potencial de Aquecimento Global (em inglês, 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 gases GEE emitidos. Abaixo
são listados os gases de efeito estufa previstos no Protocolo de Quioto e seus respectivos potenciais
de aquecimento global.
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Após entender o impacto e como funciona o cálculo das emissões de uma fonte emissora, apresentase como elas são organizadas dentro do inventário de acordo com o seu escopo e suas categorias.

Emissões diretas de gases de efeito estufa
São as emissões provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa.

Emissões indiretas de GEE decorrentes da aquisição de energia
São as emissões provenientes da geração da energia elétrica consumida pela empresa.

Emissões indiretas de GEE
Essas emissões são de consequência das atividades da empresa, mas ocorrem em fontes que
não pertencem ou não são controladas pela empresa.

Combustão estacionária
As fontes estacionárias calculam as emissões diretas do consumo de combustíveis em fontes
que são acionados sem o intuito da locomoção. Exemplos: caldeiras, geradores, motobombas,
gás de corte, bombas de combate a incêndio.
Combustão móvel
Emissões relacionadas à queima de combustível em veículos e equipamentos que tem como
objetivo a locomoção de pessoas ou cargas. Exemplos: carros, caminhões, empilhadeiras.
Emissões Fugitivas
Emissões que ocorrem devido a vazamentos involuntários de gases em equipamentos.
Exemplos: extintores a CO2, reposição de gases refrigerantes em equipamentos.
Atividades de Agricultura
A Rio Paraná 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, e é emitido para atmosfera.
Efluentes Líquidos
O Tratamento anaeróbio de Efluentes Líquidos libera gases como o metano para a atmosfera.
Os dados referentes à composição e tipo de tratamento foram identificados e a emissão foi
calculada.

Consumo de Eletricidade
A geração de energia elétrica emite GEE e sua emissão é considerada a partir do controle do
consumo da energia elétrica adquirida.

Transporte dos colaboradores
Essa fonte compreende as emissões do transporte fretado dos colaboradores para o
deslocamento de seus domicílios para a empresa e da empresa para os domicílios.

A seguir serão apresentados gráficos e tabelas
contendo os resultados do cálculo das emissões de
GEE da Rio Paraná Energia para o ano-base de 2020.
Os resultados são apresentados de formas variadas
para auxiliar na interpretação das fontes emissoras e
entender o impacto de cada uma das categorias de
emissões e como o perfil de emissões da empresa
está localizado entre os escopos do inventário.
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-

-
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-

-

202,42

22,52%

Emissões Fugitivas
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-

2,11

-

-

-

52,83

5,88%

175,11

-

-

-

-

175,11

19,48%

50,64

0,004

0,003

-

-

51,63

5,74%

Escopo 01

Escopo 02
Consumo de Eletricidade

Escopo 03
Transporte dos Colaboradores

Emissão Total (tCO2e)

899,01

A tabela acima especifica a emissão de cada
tipo de gás por fonte emissora, assim como sua
equivalência em tCO2e.
Ao lado está a representação das emissões por
escopo. É de extrema importância a melhoria
contínua no monitoramento das fontes emissoras,
principalmente as que estão no Escopo 01, pois
são de propriedade e controle da empresa.

Escopo 01

Escopo 02

Escopo 03

672,27

175,11

51,63

O gráfico de emissões a seguir demonstra todas as fontes emissoras identificadas no ano de 2020. A maior fonte emissora da empresa
está relacionada às emissões fugitivas, principalmente devido ao uso de SF6, utilizados para segurança na blindagem dos
equipamentos da usina. A segunda maior fonte é a combustão móvel, na combustão dos combustíveis utilizados nos veículos da
frota da empresa.
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Abaixo segue o gráfico com todas as fontes emissoras
referentes ao Escopo 01. Essas fontes emissoras são
importantes analisar, pois são de controle operacional da
empresa. Por isso o monitoramento ao longo dos anos é
importante para garantir ações de mitigação e diminuir o
seu aumento.
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A Rio Paraná Energia, visando apresentar um inventário de
emissões mais consubstanciado, opta por inserir as emissões de
gases de efeito estufa do Escopo 03. Neste escopo, para o ano de
2020, a única fonte emissora relatada foi o transporte de
colaboradores, para o trajeto casa-trabalho, feito por empresa
terceira. Essa fonte emitiu 51,63 tCO2e.

Outro ponto importante deste estudo foi a identificação dos tipos de gases de
efeito estufa emitidos pela empresa. Foram identificados o CO2 (dióxido de
carbono), CH4 (metano), N2O (óxido nitroso), HFCs (hidrofluorcarbonetos) e 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. A tabela abaixo apresenta
a contribuição de cada um dos gases e suas equivalências em tCO2e.
O CO2 biogênico, é o dióxido de carbono emitido por meio de atividades de
queima de biocombustíveis, como o biodiesel misturado ao diesel comercial, ou o
Etanol na gasolina. Este CO2 foi previamente absorvido pela planta durante o seu
crescimento, assim, essas emissões de CO2 são consideradas neutras. Mas as
emissões de CH4 e N2O são consideradas, pois essas não são absorvidas
anteriormente. Assim, houve a emissão de 1,14 tCO2 biogênico nas fontes
Estacionárias, 28,97 toneladas nas fontes Móveis e 6,04 toneladas devido ao
Transporte de Colaboradores.
Além disso, a Rio Paraná Energia realiza o plantio de árvores na Ilha Solteira (SP),
Três Lagoas, e Selvíria (MS). A partir do reflorestamento de 95 hectares, foram
removidas 1.006,17 tCO2. As metodologias de remoção de CO2 ainda possuem
incertezas em relação aos cálculos e, portanto, não entram no cálculo final das
emissões da empresa.

Participação Por Gás
Gás

tGEE

tCO2e

Porcentagem

CO2
CH4
N2O
HFCs
SF6

440,95
2,14
0,38
0,01
0,01

440,95
53,55
114,13
28,18
262,20

49,05%
5,96%
12,70%
3,13%
29,17%

CO2 Biogênico

36,16

36,16

-

Além desses gases, foi contabilizado ainda o
gás HCFC-22 (R22) na UHE Ilha Solteira. Esse
gás não entra na contabilização do
inventário pois é uma substância que não é
contempladas no Protocolo de Quioto, mas
sim no Protocolo de Montreal. O Protocolo
de Montreal tem como finalidade promover
o fim da utilização das SDOs (Substâncias
Destruidoras da Camada de Ozônio), e os
gases hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) fazem
parte dos SDOs. Portanto o R22, além de ser
gás de efeito estufa e influenciar nas
mudanças climáticas, também é SDOs e,
portanto, danifica a camada de Ozônio.
Dentro do Protocolo de Montreal os países
tem metas para deixar de utilizar cada tipo
de gás presente no protocolo, sendo que no
Brasil a meta para deixar de usar totalmente
os HCFCs é 2040. Assim, recomenda-se que
pensem na substituição destes gases o
quanto antes, por que, além do dano
ambiental que causam, estes logo estarão
fora do mercado
Abaixo segue uma tabela mostrando a
quantidade dos HCFCs utilizados pela Rio
Paraná Energia em 2020, assim como sua
equivalência em toneladas de CO2.

Gás

Quantidade
(tonelada)

Total (tCO2e)

R22

0,014

25,34

Para verificar a evolução das emissões de gases de efeito estufa da
empresa, foi criado um indicador de emissões (tCO2e) por tonelada
produzida. O indicador serve como instrumento de gestão essencial nas
atividades de monitoramento e avaliação da organização, pois permite
acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de
qualidade, correção de problemas, comparativo com concorrentes de
mercado, necessidades de mudança, segurança nas informações e
atendimento a possíveis requisições por órgãos ambientais. A tabela abaixo
apresenta os dados para o indicador, considerando a quantidade de
energia gerada no ano de 2020.

Energia Gerada (MWh)
tCO2e/MWh (Escopo 1 e 2)
tCO2e/MWh (Escopo 1,2 e 3)

21.325.600
0,000040
0,000042

Foi realizada um comparativo entre as emissões dos anos-base 2018, 2019 e 2020, com a finalidade de
observar a evolução da Rio Paraná Energia, proporcionando uma série histórica de emissões. Observase que houve uma diminuição progressiva nas emissões. As razões para estas diferenças serão melhor
abordadas nas próximas páginas, onde o comparativo das emissões entre os três anos é apresentada.

2.370,03

1.422,55

Escopo 03
899,01

Escopo 02
Escopo 01

2018

2019

2020

Abaixo segue o gráfico com um comparativo das emissões do Escopo 01, comparando os anos de 2018, 2019 e 2020.
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58,55

85,83

52,83

Efluentes Líquidos

2020

Em relação ao escopo 01, a maior diferença observada nos 3 anos ocorreram nas emissões fugitivas, o que para esta fonte em
específico não é considerado algo incomum, uma vez que os gases refrigerantes não precisam ser repostos anualmente, ou seja,
pode haver a diferença entre os anos. Devido a pandemia, houve uma diminuição nas emissões do consumo de combustíveis nos
veículos da frota da empresa e na geração de efluentes líquidos. Já nas atividades agrícolas, houve um aumento no consumo de
fertilizantes para maior área de plantio no ano de 2020.

Os dados abaixo são referentes a comparação dos últimos dois anos, para facilitar a visualização da diferença absoluta dos anosbase 2019 e 2020. Importante ressaltar que no relato de 2020 as viagens áreas (832,23 tCO2e) foram reportadas na sua totalidade
no inventário de emissões da Rio Paranapanema Energia. Houve também uma maior necessidade de consumo de energia
elétrica do sistema interligado nacional para o consumo interno da usina, causando um aumento nas emissões do escopo 02.

2019

2020

Diferença Absoluta
(tCO2e)

6,90

11,27

4,37

Combustão Móvel

323,74

202,42

-121,32

Emissões Fugitivas

36,37

296,39

260,03

Atividades de agricultura

14,30

109,37

95,06

Efluentes Líquidos

85,83

52,83

-33,00

48,69

175,11

126,42

74,50

51,63

-22,87

590,33

899,01

308,68

Escopo 01
Combustão Estacionária

Escopo 02
Consumo de Eletricidade

Escopo 03
Transporte dos Colaboradores

Emissão Total (tCO2e)

Indicador
Para verificar a evolução das emissões
de gases de efeito estufa da empresa, foi
criado um indicador de emissões (tCO2e)
por energia produzida (MWh) no anobase 2020. O indicador serve como
instrumento de gestão essencial nas
atividades
de
monitoramento
e
avaliação da organização, pois permite
acompanhar o alcance das metas,
identificar
avanços,
melhorias
de
qualidade, correção de problemas,
comparativo com concorrentes de
mercado, necessidades de mudança,
segurança
nas
informações
e
atendimento a possíveis requisições por
órgãos ambientais.

2018

Energia Gerada (MWh)

20.226.523,5

2019

2020

20.578.954,0 21.325.600,0

tCO2e/MWh (Escopo 1 e 2)

0,000059

0,000025

0,000040

tCO2e/MWh (Escopo 1, 2 e 3)

0,000117

0,000069

0,000042

0,000117

0,000069
0,000059
0,000042

0,000040
0,000025

Escopos 01 e 02

Escopos 01, 02 e 03
2018

2019

2020

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. Para a avaliação de incertezas deste inventário os dados
de atividade foram divididos nas seguintes categorias:
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.
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.
Incertezas associadas às tabelas de cálculo: como o inventário da Rio Paraná Energia foi composto
pela compilação de diversos itens, erros de digitação de alguns desses itens podem ocorrer.
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 e da Rio Paraná Energia 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.

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.
O reporte das emissões no registro público começou no ano-base de
2013. Para o ano-base de 2020 a empresa já publicou suas emissões e
receberá, mais uma vez, a certificação ouro, a mais alta dentro do
sistema de registro.

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 1.333 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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Para a realização do presente Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa foi formada uma equipe de trabalho com
colaboradores de diversos setores da Rio Paraná Energia e especialistas da GSS Sustentabilidade e Bioinovação. A equipe
de trabalho teve papel fundamental no sucesso desse inventário, desde a compreensão do tema, auxiliando na
aquisição das informações até a análise de qualidade dos dados, com o objetivo de garantir a transparência de todo o
trabalho, para que esse seja fidedigno com a realidade da empresa.

