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Não há conflito entre
lucratividade e a gestão ambiental com
responsabilidade social;
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Takeshy Tachizawa

RESUMO
MIGUEL, Estefania de Moraes. Gestão ambiental com base no cálculo da
sustentabilidade: estudo de caso em uma empresa do ramo de energia elétrica. 2009. 115 f.
Monografia (Ciências Contábeis) – Departamento de Ciências Contábeis, Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
Esta pesquisa tem como objetivo analisar a sustentabilidade da Tractebel Energia com o
auxílio do SICOGEA e identificar as iniciativas ligadas à gestão ambiental da empresa. Os
objetivos específicos são os de analisar as demonstrações contábeis e relatórios da
administração que indiquem despesas e receitas com o meio ambiente, verificar quais as ações
realizadas com relação à gestão ambiental da empresa e propor um Plano Resumido de Gestão
Ambiental composto por 5W2H (What?Why?When?Where?Who?How e How much?). A
metodologia utilizada foi o estudo de caso, a pesquisa é do tipo exploratória sendo que a
abordagem dos dados é quantitativa e qualitativa. A trajetória metodológica divide-se em três
fases, sendo a primeira fundamentação teórica, onde são estudados assuntos pertinentes ao
tema. A segunda fase o estudo de caso que apresenta um breve histórico da empresa, após,
aplica-se a primeira fase da terceira etapa do SICOGEA. Na última fase faz-se a análise dos
dados, obtidos através da entrevista semi-estruturada composta por 138 questões. No final
conclui-se que a empresa apresenta um grau de sustentabilidade global de 67,16%
considerado regular, esse resultado foi impulsionado por uma série de fatores constatados no
estudo, tanto positivamente como no sub-critério Recursos Humanos na Organização que
obteve uma sustentabilidade de 100% quanto negativamente como no sub-critério Nível de
Tecnologia Utilizada que ficou com 35,71% considerado deficitário.
Palavras chave: Gestão e sustentabilidade ambiental. Mercado de carbono. Tractebel
Energia.
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1 ITRODUÇÃO
É cada vez mais crescente a preocupação com o meio ambiente, nota-se que os
esforços estão direcionados à minimização dos danos que a humanidade causou ao longo do
tempo. Além disso, estudam-se formas de atender a demanda mundial, por alimentos e demais
produtos, de forma sustentável, levando em consideração os impactos ambientais de cada
atividade bem como, problemas sociais.
Pfitscher (2004, p.18) descreve as mudanças econômicas e tecnológicas, afirmando
que o descompasso quanto ao uso racional dos recursos naturais e do meio ambiente mostram
uma necessidade de um compromisso ambiental incorporado à dinâmica do mercado. Assim,
essa passa a ser uma determinante da competitividade empresarial. Hoje há, então, uma nova
ideologia, de que o homem pode interagir com o meio ambiente, sem causar-lhe muito
impacto.
Nesse sentido, existe uma preocupação difundida por toda a comunidade mundial
quanto à atual situação de mudança climática apresentada em todo o globo e as suas
conseqüências para o futuro da vida no planeta. (LEMES, 2005).
Em decorrência desse fato, a Convenção de Kyoto, em 1997, formalizou, enfim, um
protocolo de intenções no qual 84 países pretendiam reduzir suas emissões de Gases de Efeito
Estufa– GEE’s. Como principal ferramenta prática deste protocolo, foram criados os
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL. Apesar de não ter sido ratificado por todos
os países-membros da ONU, o Protocolo de Kyoto prevê, para até 2012, a mudança completa
do cenário ambiental: em vez de aumentar os índices de poluição, principalmente a
atmosférica, deverá ocorrer uma redução de 5%. (HTTP://WWW.MCT.GOV.BR).
Com intuito de conhecer os benefícios ambientais e financeiros em decorrência do
investimento em projetos de MDL, é que o presente trabalho, destina-se a estudar o caso, em
uma empresa do ramo de energia elétrica, a Tractebel Energia S.A, que comercializa créditos
de carbono.

1.1 TEMA E PROBLEMA

O problema do aquecimento global exige cada vez mais atenção por parte dos
estudiosos, pois não se sabe precisamente, que tempo tem-se para contribuir com melhorias
ou reverter essa situação. Algumas iniciativas têm sido tomadas, na tentativa de reduzir a
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emissão de GEE`s, os causadores do Efeito Estufa. O reflorestamento é a mais conhecida
alternativa das indústrias, maiores responsáveis pela emissão dos gases, pois é possível gerar
o Crédito de Carbono.
É necessário que a produção das organizações esteja voltada ao desenvolvimento
sustentável, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual,
garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o
desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. (HTTP://WWW.WWF.ORG.BR)
Os Projetos de MDL`s envolvem práticas cujo objetivo é reduzir ou deixar de emitir
Dióxido de carbono - CO2, Metano - CH4, Óxido nitroso - N2O, Hidrofluorcarbonos - HFCs,
Perfluorcarbonos - PFCs e Hexafluoreto de enxofre - SF6, que geram os chamados
certificados de redução de carbono (CERs), esses certificados podem ser negociados com
empresas que não conseguem atingir as metas exigidas pelas normas internacionais.
(HTTP://WWW.PLANETAORGANICO.COM.BR)
Com isso, o crédito de carbono além de ser uma medida de cunho ambiental é também
analisado pelo lado econômico e financeiro, pois estes podem ser comercializados com países
industrializados que precisam cumprir suas metas. Apesar da expectativa de aumento de
receitas, deve haver por parte da empresa um grande investimento para que se coloque o
projeto de MDL em prática.
Além dos benefícios ao meio ambiente, esse mercado pode ser muito interessante para
empresas que conseguem minimizar os impactos que causam, e ainda transformar em ativo
financeiro o excedente do crédito, contribuindo para viabilização do projeto e criando uma
receita complementar, que possibilita a cobertura de uma parte dos custos de operação,
impostos.
Conhecendo os aspectos positivos da inserção no mercado de carbono surge a seguinte
questão de pesquisa: Como está a gestão ambiental de uma empresa do ramo de energia
elétrica que comercializa créditos de carbono?

1.2 OBJETIVOS

Tendo contextualizado a situação atual, a seguir os objetivos da pesquisa.
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1.2.1 Objetivo geral
O presente trabalho pretende analisar a gestão ambiental da empresa Tractebel Energia
S.A. que comercializa créditos de carbono.

1.2.2 Objetivos específicos
Este trabalho tem como objetivos específicos:

•

Conhecer o mercado de créditos de carbono e o impacto ambiental de usinas de

energia elétrica;
•Analisar

as demonstrações contábeis e relatórios da administração que indiquem

custos e receitas com o meio ambiente da empresa estudada;
•Verificar quais
•

as ações realizadas com relação à gestão ambiental da empresa;

Analisar a sustentabilidade ambiental da empresa estudada com o auxílio do

SICOGEA, especificamente a primeira fase da terceira etapa;
•

Propor um Plano Resumido de Gestão Ambiental.

1.3 JUSTIFICATIVA

A era industrial acarretou em diversos danos permanentes ao meio ambiente. Em vista
disto as empresas tomam novos rumos, para que suas atividades tenham desempenho
responsável e plenamente sustentável. Com esse diferencial, é possível atrair novos
investidores, e ainda uma maior aceitação dos consumidores que se preocupam em garantir o
futuro das próximas gerações.
A justificativa do trabalho se deve ao fato da urgência que se tenha iniciativas para
melhorias nos processos nas empresas, para que hajam de acordo com normas ambientais e
formulem formas alternativas de usufruir com zelo o patrimônio natural, que é esgotável. É de
grande relevância discutir essas alternativas e principalmente buscar novas possibilidades de
ganhos financeiros para que seja mais atrativo não poluir.
Lemes (2005) afirma que a gestão ambiental tem como objetivo assegurar a melhoria
contínua do desempenho ambiental das organizações. Segundo a norma ISO 14031, o
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desempenho ambiental é o resultado obtido com a gestão dos aspectos ambientais da empresa,
ou seja, resultados obtidos na gestão das atividades que podem interagir com o meio
ambiente.
O mercado de carbono é um instrumento de gestão ambiental, que possibilita uma
compensação da poluição já auferida ao meio, e ainda ganhos financeiros. Portanto, merece
investimentos em especialização de pessoal e em pesquisas. A presente pesquisa tem sua
validade para informar os interessados da existência de novos investimentos, como o
reflorestamento.

1.4 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho, é proposto o estudo de caso da empresa Tractebel
Energia S.A., afim de, assim analisar e relatar a forma de inserção no mercado de carbono e
verificar o estágio da gestão ambiental, neste tópico apresenta-se a metodologia aplicada.
Quanto aos objetivos, essa pesquisa é do tipo exploratória, que, de acordo com Gil
(1991), é desenvolvida na ênfase de proporcionar uma visão geral acerca de determinado
problema, visando construir hipóteses para aprimorar idéias ou descobertas de intuições.
No quesito à abordagem dos dados, o trabalho é considerado quantitativo e qualitativo.
A abordagem quantitativa deu-se a partir da leitura e interpretação realizada nos relatórios da
administração, identificando receitas e custos ambientais e analisando sua variação no período
de 2004 a 2007.
Segundo Richardson (1989), a abordagem qualitativa caracteriza-se pelo estudo da
complexidade do problema, analisando a interação de certas variáveis, compreendendo e
classificando assim, os processos vividos por grupos sociais.
Para o desenvolvimento do presente trabalho, é necessária a coleta de dados. Segundo
Lakatos e Marconi (1989, p.44), “pode-se obter estes dados através de documentação direta
ou indireta”.
Para os autores:
[...] a direta constitui-se através de pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório. A
indireta serve-se de fontes de dados coletados por outras pessoas, podendo
constituir-se de material já elaborado ou não, dividi-se em pesquisa documental (de
fonte primária) e pesquisa bibliográfica (ou de fonte secundária).

Para a realização deste trabalho é utilizada a pesquisa bibliográfica, feita a partir de
livros, artigos e periódicos da área de contabilidade ambiental. As demonstrações contábeis,

17

principal fonte de análise, estão disponíveis no site http://www.tractebelenergia.com.br, foram
utilizadas as do período de 2004 a 2007. Obteve-se informações de forma direta através das
respostas do questionário.
A trajetória metodológica divide-se em três fases, sendo a primeira fundamentação
teórica, onde são estudados assuntos pertinentes ao tema, tais como: Contabilidade
Ambiental, receitas, custos, ativos e passivos ambientais, gestão ambiental, mercado de
carbono, breve histórico do setor elétrico no Brasil e o impacto ambiental de usinas de energia
elétrica.
Na segunda fase apresenta o estudo de caso que inicia com um breve histórico da
Tractebel Energia S.A, avalia as variáveis para a tomada de decisão na gestão ambiental com
entrevista semi-estruturada.
Segundo Yin (2003), o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente definidos.
As questões foram respondidas pelos colaboradores da organização, sendo que cada
critério (fornecedores, processo produtivo e prestação de serviço, indicadores contábeis,
indicadores gerenciais, estratégia ambiental e utilização do produto) foi distribuído para cada
departamento, separadamente e com contribuição do responsável deste departamento.
O critério fornecedores foi respondido pelo setor de compras por um assistente
administrativo, já o critério processo produtivo e prestação de serviço, que é divido pelos subcritérios a) eco-eficiência no processo produtivo e do serviço prestado; b) nível de tecnologia
utilizada; c) aspectos e impactos ambientais do processo; d) recursos humanos na
organização; e) disponibilidade de capital, os três primeiros foram respondidos pelos
colaboradores da área de operação e produção de energia, o quarto pelo setor de recursos
humanos e o quinto pelo setor de contabilidade.
O critério indicadores contábeis foi respondido pelo departamento de contabilidade,
não foi informado por parte da empresa quantos colaboradores foram envolvidos para
responder o questionário. Nos critérios indicadores gerenciais e estratégia ambiental foi
respondido pela Diretoria de desenvolvimento de negócios da Tractebel Energia. O critério
utilização do produto foi respondido pela a autora.
Os questionados responderam aos indicadores, “sim” ou “não”, e “NA” quando o
questionamento não se aplicava à empresa ou quando desconhecia a informação. A
pesquisadora define a resposta como positiva ou negativa qualitativamente avaliando se o
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procedimento é “Adequado” ou “Deficitário”, no entanto um “sim” não significa
necessariamente um conceito “Adequado”.
Para a determinação do “Grau de sustentabilidade” foi adotada a metodologia de
análise cálculo do SICOGEA, através da fórmula: total das respostas “A” x 100 no numerador
e total de questões menos total de respostas “NA” no denominador, conforme demonstração:
Grau de sustentabilidade = (Respostas “A” x 100) / (no. Questões – Respostas “A”)
Para a determinação da “Sustentabilidade global”, calculou-se a média de todos os
critérios. Após procedeu-se a análise individual de cada critério apontando pontos críticos e
positivos que justifica cada percentual obtido.
O Resultado da Sustentabilidade Inferior a 50% é considerado Deficitária – “D”, entre
51 e 70% Regular – “R”, entre 71 e 90% Adequada – “A”, acima de 91% Ótima- “O”.
Leripio (2001) e Miranda e Silva (2002, apud PFITSCHER, 2004, p. 130).
Na última fase, faz-se a análise dos dados, resultantes da entrevista e dos dados
coletados nos relatórios da administração do período de 2004 a 2007 e apresenta-se um Plano
Resumido de Gestão Ambiental com base nos resultados elencados na tabela de prioridades
de sustentabilidade dos critérios.

1.5 LIMITAÇÃO DA PESQUISA

Como limitação de pesquisa, destaca-se que somente um ramo da economia é
analisado, o da energia elétrica, e com uma empresa em que já está inserida no mercado de
carbono, tendo assim reconhecimento por sua gestão ambiental.
Outra limitação é quanto às informações que foram obtidas através do site da empresa,
pois foram eleitos critérios considerados importantes pela autora, baseado nas considerações
do site, tendo estes como a veracidade dos fatos.
Existe ainda a limitação quanto à opinião dos entrevistados e da pesquisadora, e o
período de aplicação, pois por ser um estudo de caso, não podem existir assuntos idênticos em
outras pesquisas, embora se possa adaptar este estudo em empresas do mesmo ramo.
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O capítulo 1 é composto pela contextualização dos problemas ambientais, e informa
sobre a alternativa do mercado de carbono em minimizar tais problemas, com a possibilidade
de ganhos financeiros. Apresenta objetivos de pesquisa do trabalho, e a estrutura
metodológica que é divida em 3 fases.
Justifica a relevância do tema, e prevê limitações na pesquisa por se tratar de uma
atividade em particular a ser analisada, a de energia elétrica, por se um estudo de caso, além
da opinião dos entrevistados e da pesquisadora.
No capítulo 2 revisa-se a base teórica do assunto. Relata-se conceitos de diversos
autores da área pertinentes a pesquisa, inicia com definições sobre a contabilidade ambiental,
o tópico ganha ramificações com a explanação de nomenclaturas de contas utilizadas na
contabilidade e adaptadas para área ambiental, como ativos, passivos, receitas e custos,
ambientais nas organizações.
Ainda, no capítulo 2 aborda sobre a gestão ambiental apresentando duas ferramentas
utilizadas no auxílio à gestão ambiental, o GAIA (Gerenciamento de Aspectos e Impactos
Ambientais) e o SICOGEA (Sistema Contábil-Gerencial Ambiental), o mercado de carbono,
bem como um breve histórico do ramo de energia elétrica no Brasil. Apresenta-se ainda o
impacto ambiental de usinas de energia elétrica abordando as hidrelétricas e termoelétricas.
No capítulo 3 apresenta-se o estudo de caso, onde primeiramente faz-se um breve
histórico da empresa pesquisada, em seguida desenvolve-se a análise dos dados coletados
através dos relatórios da administração de 2004 a 2007, expondo ações e estratégias
ambientais da Tractebel Energia, calcula-se a sustentabilidade com o auxílio parcial do
SICOGEA e ao final propõe-se um Plano Resumido de Gestão Ambiental utilizando o 5w2h.
A parte final exposta no capítulo 4 descreve as conclusões quanto a problemática, aos
objetivos e sugestões para trabalhos futuros, seguida das referências, apêndices e anexos.

2 FUDAMETAÇÃO TEÓRICA
No presente capítulo apresentam-se os conceitos dos diversos autores da área
ambiental, principalmente no que diz respeito à gestão e contabilidade juntamente com os
conceitos de ativo, passivo, custos e receitas ambientais. Mostra-se também um tópico sobre o
Mercado de Carbono, Breve histórico do ramo de energia elétrica no Brasil e o Impacto
ambiental de usinas de energia elétrica, abordando as hidrelétricas e termelétricas.
Discute-se ainda duas ferramentas utilizadas no auxílio à gestão ambiental, o GAIA
(Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais) e o SICOGEA (Sistema ContábilGerencial Ambiental).

2.1 CONTABILIDADE AMBIENTAL

A contabilidade ambiental surge da necessidade de registros das mutações do
patrimônio nas empresas que decorrem de catástrofes ou acidentes ambientais, e ainda
investimentos em preservação. Fica evidente que é preciso um tratamento diferenciado para
esses custos e despesas, pois são inerentes a contingências futuras, difíceis de prever. Existe
ainda a necessidade de registrar as receitas, ativos e passivos decorrentes de fatos ligados ao
meio ambiente.
A contabilidade ao longo dos anos evolui no sentido de se aperfeiçoar às novas
exigências que lhe são impostas. Sabe-se que no seu início ela servia para levantar inventários
dos rebanhos; hoje, porém, percebe-se que a contabilidade conquistou um espaço considerável
na sociedade, auxiliando os gestores das empresas nas tomadas de decisão. (MARION, 2002).
As organizações que estão intimamente ligadas com atividades que influenciam o
meio ambiente precisam analisar as variáveis existentes que estabelecem perigos à
continuidade de suas operações. A contabilidade ambiental é uma ferramenta de gestão que
identifica e leva em consideração essas variáveis na tomada de decisão.
Paiva (2003) aduz que a contabilidade financeira ambiental é um subsistema da
contabilidade que identifica, avalia e evidencia eventos econômico-financeiros que tem
relação com a área ambiental, servindo de instrumento de reporte e comunicação entre
empresas e sociedade.
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A contabilidade ambiental, nesse contexto tem o papel de fornecer informações
adequadas ao gestor a fim de auxiliar na tomada de decisão, mensurando os fatos econômicos
relacionados ao meio ambiente.
Ao iniciar-se o estudo da contabilidade, um dos primeiros conceitos que o estudante
aprende é o de ativo, passivo, receitas, despesas e custos, conceitos esses que a cada etapa vão
agregando mais informação. Nos próximos subitens apresentam-se conceitos de teóricos dos
elementos que compõem o patrimônio pertencente à contabilidade ambiental.

2.1.1 Ativos ambientais
Segue alguns conceitos de ativos segundo os autores da área.
Ativo, segundo Marion (2002, p. 53), “são todos os bens e direitos de propriedade da
empresa, mensuráveis monetariamente, que representam benefícios presentes ou benefícios
futuros”.
Para Tinoco e Kraemer (2004), os ativos ambientais representam:
• [...] estoques dos insumos, peças, acessórios etc. utilizados no processo de
eliminação ou redução dos níveis de poluição e de geração de resíduos;
• Os investimentos em máquinas, equipamentos, acessórios etc., adquiridos ou
produzidos com intenção de amenizar impactos causados ao meio ambiente;
• Os gastos com pesquisas, visando ao desenvolvimento de tecnologias modernas,
de médio e longo prazo, desde que constituam benefícios ou ações que irão refletir
nos exercícios seguintes.

Ativos ambientais, segundo Ott e Dalmagro (2002), caracteriza-se de modo
diferenciado para cada empresa, pois variam de acordo com o processo operacional de suas
atividades.
Ativo ambiental, a exemplo do Ativo da Contabilidade financeira, são todos os bens e
direitos possuídos pela empresa, que tenham capacidade de geração de benefícios econômicos
futuros e que estejam ligados de alguma forma à preservação, proteção e recuperação
ambiental. (RIBEIRO, 2006).
Além de ativos ambientais, existe a necessidade de registro dos passivos que tenham
ligação com questões do meio ambiente.
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2.1.2 Passivos ambientais
Devido aos grandes acidentes ambientais ocorridos em decorrência de atividades
industriais os registros feitos na contabilidade tiveram que ser ajustados para que ficasse mais
fácil identificar gastos com reparos ao meio ambiente, e com punições também, como as
multas e indenizações, criaram-se novas contas para classificar esses novos eventos.
Hendriksen e Breda (1999, p. 283), elucidam que de acordo com o Fasb, passivos são;
“sacrifícios futuros de benefícios econômicos decorrentes de obrigações presentes de uma
dada entidade, quanto à transferência de ativos ou prestação de serviços a outras entidades no
futuro, em conseqüência de transações ou eventos passados”.
Ribeiro (1998, apud PFITSCHER, 2007, p. 04) define os passivos ambientais como
sendo expectativa de sacrifício de benefícios futuros impostos por legislações e
regulamentações ambientais e também em decorrência a indenizações a terceiros por danos
provocados, como também estimativas de gastos para recuperação e restaurações de áreas
degradadas.

2.1.3 Receitas ambientais
Já foi discutido que as ações preventivas ao meio ambiente praticadas pelas empresas
podem gerar benefícios futuros, além de contribuir para uma melhoria da imagem perante o
público, pode-se gerar receitas decorrentes desses eventos, que classificam-se como receitas
ambientais.
Iudícibus (2004), entende por receita a “entrada de elementos para o ativo, sob forma
de dinheiro ou direitos a receber, correspondentes, normalmente, à venda de mercadorias, de
produtos ou à prestação de serviços.”
De acordo com Tinoco e Kraemer (2004), as receitas ambientais decorrem de:
[...] prestação de serviços especializados em gestão ambiental; venda de produtos
elaborados de sobras de insumos do processo produtivo; venda de produtos
reciclados; receita de aproveitamento de gases e calor; redução do consumo de
energia; redução do consumo de água; participação no faturamento total da empresa
que se reconhece como sendo devida a sua atuação responsável com o meio
ambiente.

No caso de empresas que conseguem desenvolver suas atividades com os MDL`s, é
provável um aumento gradativo desse tipo de receita, pois o mercado de carbono propõe
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justamente isso, ganhos financeiros para organizações que estudam formas de não poluir além
de atender as exigências legais.

2.1.4 Custos ambientais
Para Leonardo (2007 p. 54), os custos ambientais são classificados como internos
(privados) e externos (sociais). Definindo-os assim:
Custos ambientais internos são os tradicionais, contabilizados ao longo do processo
produtivo e que servem de base para formação de preço de venda dos produtos.
Exemplos: matéria-prima, mão de obra, depreciação, exaustão etc. Como o próprio
nome diz, são internos, voltados para características internas e companhia.
Custos ambientais externos são aqueles relacionados ao impacto gerado pelas
atividades da empresa ao meio sócio-ambiental. Exemplos: custo com tratamento de
doenças respiratórias ocasionadas pela poluição do ar, tratamento de problemas
causados à fauna marinha devido a derramamento de petróleo etc. E como o próprio
nome sugere, são aqueles relacionados ao ambiente fora dos limites das instalações
da empresa.

Alvarez (1995 apud NUNES, 2006) divide os custos ambientais em ecológicos e
ambientais. Os ecológicos seriam aqueles voltados à prevenção, relacionados às atividades de
medição, auditoria e controle, enquanto os ambientais estão direcionados a eventos de
reposição dos danos ambientais provocados pela instituição, como multas.

2.2 GESTÃO AMBIENTAL

A gestão ambiental é a forma de administrar a empresa levando em consideração todas
as informações geradas pela contabilidade ambiental, e demais departamentos como, por
exemplo, o jurídico, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, marketing e vendas.
Com esse conjunto de dados é possível planejar e propor estratégias identificando os objetivos
e as ferramentas necessárias.
A administração ambiental associa-se a idéia de poder resolver os problemas
ambientais beneficiando as organizações e o principal motivo suscetível de qualificação é a
observância das leis e a melhoria da imagem da empresa. Já o gerenciamento ecológico é
motivado por uma ética ecológica e pela preocupação com o bem-estar das futuras gerações,
tendo como ponto de partida a mudança de valores na cultura empresarial. (CALLENBACH,
1993 apud SILVA, 2005).
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Gerir de forma ecologicamente correta requer uma série de mudanças na cultura
organizacional, pois variáveis que não faziam parte dos relatórios da administração não
poderão mais ser ignoradas, agora são primordiais, para manter a organização competitiva.
Para Tinoco e Kramer (2004, p. 109):
Gestão ambiental é o sistema que inclui a estrutura organizacional, atividade de
planejamento, responsabilidade, prática, procedimentos e recursos para desenvolver,
implementar, atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental. É o que a
empresa faz para minimizar ou eliminar os efeitos negativos provocados no
ambiente por suas atividades.

Segundo Hansen et al. (2001 apud SILVA, 2005), a gestão ambiental vinculada à
responsabilidade como principal foco que as organizações devem ter prioritariamente, devem
ser amplamente apoiadas pelo sistema de informações de gestão de custos, e não por cumprir
os

regulamentos

ambientais,

como

categoria

separada

com

abordagem

reativa,

contrariamente, deve ser tomado como abordagem pró-ativa à gestão de custos ambientais por
ser mais promissora em termos de prevenção de danos ambientais.
A contabilidade como ciência é também responsável pela administração de recursos,
que compõe o sistema de gestão. O crescimento e desenvolvimento econômico vêm
acompanhados de uma necessidade de controles e correta forma de gestão. Segundo
Tachizawa (2004, p. 26): “As empresas começam a apresentar soluções para alcançar o
desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade de seus negócios”.
Assim, a proteção ambiental passa a ser uma preocupação da administração, controle e
contabilidade.
Existem algumas ferramentas que auxiliam o gestor a tomar decisões ligadas à
estratégia ambiental, nos próximos subitens apresentam-se dois exemplos de sistemas de
gestão ambiental.

2.2.1 Gerenciamento de aspectos e impactos ambientais - GAIA

O GAIA (Gerenciamento de aspectos e impactos ambientais) é fruto da tese de
doutorado no Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade
Federal de Santa Catarina – UFSC do Engenheiro Agrônomo Alexandre Ávila Leripio,
defendida em 2001.
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O método GAIA foi desenvolvido com o propósito de ser um instrumento de melhoria
do desempenho ambiental das organizações e do alcance da sustentabilidade plena seja do
empreendimento numa visão micro ou do planeta como um todo. O autor ainda o define da
seguinte forma:
O GAIA é um conjunto de instrumentos e ferramentas gerenciais com foco no
desempenho ambiental aplicável aos processos produtivos de uma dada organização,
o qual procura integrar, através de etapas seqüenciais padronizadas, abordagens
relativas à sensibilização das pessoas e à melhoria dos processos, utilizando para tal
princípios de seus fundamentos teórico-conceituais. (LERIPIO, 2001, p. 66).

Este método é dividido em três fases, conforme:
•

Sensibilização: tem o objetivo de proporcionar a adesão e o comprometimento da

alta administração com a melhoria contínua do desempenho ambiental. Entre as atividades
estão: sustentabilidade do negócio, estratégia ambiental e comprometimento e sensibilização
de partes interessadas;
•

Conscientização: tem o objetivo de identificar a cadeia de produção e consumo e os

principais aspectos ambientais, especialmente o processo produtivo da organização alvo. As
atividades nessa fase são: mapeamento da cadeia de produção e consumo, identificação das
entradas e saídas do processo e inventário de aspectos e impactos ambientais;
•

Capacitação: procura certificar os colaboradores a definir e implementar as melhorias

no desempenho ambiental, sendo as atividades desta fase: a identificação criativa de soluções,
o estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental e o planejamento.
O GAIA é uma ferramenta de gestão ambiental, no entanto não abrange a área da
contabilidade e controladoria, após alguns estudos econômicos e contábeis surge o SICOGEA
que é assunto do próximo tópico.

2.2.2 Sistema Contábil Gerencial Ambiental - SICOGEA
O SICOGEA (Sistema Contábil Gerencial Ambiental) foi resultado da tese de
doutorado em Engenharia de Produção da UFSC da Professora Elisete Dahmer Pfitscher em
2004, com intuito de desenvolver uma proposta de avaliação dos efeitos ambientais que
integrem a contabilidade e controladoria ambiental, o estudo foi feito em uma cadeia
produtiva de arroz ecológico.
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O sistema é composto por três etapas de três fases. A primeira etapa é a Integração da
Cadeia Produtiva, a segunda, Gestão do Controle Ecológico, e a terceira etapa, Gestão da
Contabilidade e Controladoria Ambiental. (PFITSCHER, 2004). O Quadro 1 exibe as fases e
as respectivas descrições.

Etapas da Proposta

Descrição
Envolvimento da cadeia produtiva. Alinhamento da cadeia de
suprimentos envolvendo a identificação das necessidades dos clientes e
Integração da cadeia
fornecedores. Pode também ser considerado o input para o processo de
gestão ambiental, ou seja verificar as degradações causadas em cada
atividade e sua formatação como um evento econômico.
Implementação da gestão ecológica e dos processos para a certificação
Gestão de controle ecológico
e envidar esforços no sentido de reduzir ou eliminar impactos
ambientais.
Avaliação dos efeitos ambientais capazes de relacionar aspectos
Gestão
da
contabilidade
e operacionais, econômicos e financeiros da gestão (investigação e
controladoria ambiental
mensuração); avaliação dos setores da empresa (informação) e
implementação de novas alternativas para continuidade do processo
(decisão).
Quadro 1: Etapas da proposta de modelo de sistema contábil – gerencial ambiental.
Fonte: Ferreira (2002 apud PFITSCHER, 2004, p. 103).

A primeira etapa apresenta a integração da cadeia produtiva, formação dos grupos de
trabalho, discussão dos envolvidos, observando o interesse em uma gestão de controle
ecológico, ou seja, o relacionamento dos atores envolvidos.
Na etapa seguinte há uma verificação da gestão do controle ecológico e dos processos
para a certificação de esforços para eliminar impactos ambientais.
A terceira etapa do SICOGEA é utilizada na metodologia da presente pesquisa, que é
formada pelas seguintes fases:

•

Investigação e Mensuração: essa fase busca determinar o estágio atual das empresas

com relação aos procedimentos ambiental e contábil. Apresenta a lista de verificação e a
análise do balanço ambiental. Compartilha as informações coletadas com as partes envolvidas
no processo, buscando um comprometimento total. As ações que compõem esta fase são
Sustentabilidade e Estratégia Ambiental; Comprometimento; e Sensibilização das Partes
Interessadas.
•

Informação: a segunda fase é composta pelas ações: Mapeamento da Cadeia de

Produção e Consumo; Estudo das Entradas e Saídas do Processo; e Inventário de Aspectos e
Impactos Ambientais. Nessa fase o objetivo é mapear o processo como um todo, identificando
suas entradas e saídas e sua interação com o ambiente.
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•Decisão:

essa fase apresenta o que é necessário para que a empresa possa se manter,

de forma sustentável, no mercado. É composta pelas seguintes ações: Oportunidades de
Melhorias; Estudo de Viabilidade Técnica, Contábil e Ambiental; e Planejamento.
Para o estudo de caso na Tractebel Energia S.A. foi utilizado a primeira fase da
terceira etapa. A lista de verificação foi aplicada na empresa para que se tornasse possível
uma análise do grau de sustentabilidade, no entanto não foi possível uma análise de Balanço
Ambiental pois a empresa não elabora, embora a empresa tenha apresentado um relatório de
sustentabilidade referente ao exercício de 2007.

2.3 MERCADO DE CARBONO

O mercado de carbono foi regulamentado a partir da reunião em Kyoto, em dezembro
de 1997, a conferência culminou na decisão por consenso de adotar um Protocolo segundo o
qual, em seu Artigo 3, compromissos para os países industrializados incluídos no Anexo I do
protocolo reduziriam suas emissões combinadas de gases de efeito estufa (GEE), e que não
excedam as quantidades atribuídas pelo próprio Protocolo, calculadas conforme sua limitação
quantificada de emissões e compromissos de redução. (CEZARINI NETO, 2002).
Para Rocha (2003), a Convenção do Clima que propõe compromissos entre países
signatários para implementar as ações concretas sobre a redução dos níveis de Gases de Efeito
Estufa na atmosfera, assinada por mais de 150 países durante a Conferência Rio-92, propôs
que esses países participantes reduzissem a emissão de GEE aos níveis de 1990, meta que
deveria ser alcançada em 2000. Como as emissões em 2000 seriam muito maiores que as de
1990, em 1997, o protocolo de Kyoto adiou a meta para o período de 2008 a 2012, que
estimam emissões 5% abaixo das que foram registradas em 1990.
As empresas que não conseguirem (ou não desejarem) reduzir suas emissões poderão
comprar Certificados de Redução de Emissões (CERs) em países em desenvolvimento e usálos para cumprir suas obrigações com os governos. Esse compromisso, com vinculação legal,
promete produzir uma reversão da tendência histórica de crescimento das emissões iniciadas
nesses países há cerca de 150 anos. (HTTP://WWW.MCT.GOV.BR).
Outro resultado importante do acordo foi o reconhecimento das atividades florestais
como opções válidas para a redução líquida da concentração atmosférica de gases de efeito
estufa (GEE). Este tópico foi abordado nos Artigos 3.3 e 3.4 do Protocolo, que tratam de
“arborização, reflorestamento e desmatamento” e “atividades adicionais relacionadas a
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alterações na utilização do solo e as atividades florestais”. Ficou esclarecido que os países do
Anexo I tem a responsabilidade de prestar informações sobre mudanças na utilização do solo
ocorridas desde 1990, e ainda a responsabilidade pelas mudanças nos estoques de carbono
associadas com tais mudanças. (MOURA-COSTA et al. 2005, caput LEMES, 2005).
O protocolo de Kyoto criou dois mecanismos de flexibilidade relacionados a duas
atividades baseadas em projetos: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e a
Implementação em Conjunto (JI). Em síntese, o MDL envolve investimentos, por países
desenvolvidos, em projetos de compensação de carbono em países em desenvolvimento. O
Protocolo define o propósito deste como duplo efeito: primeiro, para ajudar os países em
desenvolvimento, que não fazem parte do Anexo I (do Protocolo) a obter progresso na direção
do desenvolvimento sustentável e ao mesmo tempo contribui com os objetivos do FCCC; em
segundo lugar, ajudar países desenvolvidos e as economias em transição, que fazem parte do
Anexo I alcançar suas metas de redução de emissões. (MOURA-COSTA et al. 2005, caput
LEMES, 2005).
O Protocolo prevê a redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de
incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os setores
emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da Convenção e
aplicação de instrumentos de mercado. A limitação e/ou redução de emissões de metano por
meio de sua recuperação e utilização no tratamento de resíduos, bem como na produção, no
transporte e na distribuição de energia.
Os objetivos do Protocolo são a diminuição das emissões os gases causadores do
efeito estufa e a sua maior absorção pelos sumidouros naturais, promovendo prazos e metas
específicas para as Partes. “As medidas vinculantes e flexibilizadoras atuam no duplo sentido
de pressionar o cumprimento das metas e incentivar um meio mais prático e barato de se
chegar a elas” (CALSING, 2005 p.77).
Mercado gerado pelas transações de compra e venda de Redução certificada de
emissões (RCE), que poderá ser adquirida, inclusive, por empresas, situadas em países do
Anexo B, com o objetivo de abater suas metas de redução de emissões. A RCE é uma unidade
emitida pelo Conselho Executivo do MDL (ONU), em decorrência da atividade de um projeto
de MDL. Representa a remoção ou a não-emissão de uma tonelada métrica equivalente de
dióxido de carbono pelo empreendimento.
O Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) corresponde ao conjunto de
instituições, regulamentações, sistemas de registro de projetos e centro de negociação em
processo de implementação no Brasil, pela Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F e Bolsa
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de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ, em convênio com o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), visando estimular o desenvolvimento de projetos de
MDL e viabilizar negócios no mercado ambiental de forma organizada e transparente.
(HTTP://WWW.BMF.COM.BR).
O Banco de Projetos BM&F é um sistema desenvolvido pela Bolsa para registro de
projetos e intenções de projetos, que deverão gerar CER`s (créditos de redução de emissões)
no futuro. Projetos e intenções de projetos registrados na BM&F encontram nesse sistema um
poderoso instrumento de divulgação e eficiente chamariz para interessados em oferecer
financiamento ou adquirir os futuros créditos de carbono associados ao projeto. (VIDIGAL,
2007).

2.4 BREVE HISTÓRICO DO RAMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL

Para compreender a importância do setor da energia elétrica na economia brasileira,
faz-se necessário entender o que motivou seu desenvolvimento. Analisando dados históricos
fica evidente quais variáveis influenciaram na expansão do ramo energético.
Em meados do século XIX, o processo de modernização do país impulsionou o setor
urbano da economia. O crescimento das cidades levou a expansão da indústria de construção
civil e da oferta de infra-estrutura urbana, entre eles a energia elétrica. A primeira experiência
de eletrificação ocorreu em 1879 quando foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o serviço
permanente de iluminação elétrica da estação central da Ferrovia Dom Pedro II (Central do
Brasil). (PIETRACCI, 2006).
No Quadro 2 apresentam-se cronologicamente acontecimentos que de forma direta
contribuíram para o desenvolvimento do setor elétrico no Brasil.

Ano
1879
1883
1934

1945

Situação
Inaugurado no Rio de Janeiro, o serviço permanente de iluminação elétrica da estação central da
Ferrovia Dom Pedro II (Central do Brasil)
Começa a operar a primeira central geradora elétrica, com 52 KW de capacidade em Campo – RJ.
É construída a primeira hidrelétrica brasileira em Diamantina – MG.
O arcabouço regulatório para o setor é formalizado por meio do Código de Águas. A partir deste
momento, a União passa a deter a competência de legislar e outorgar concessões de serviços públicos
de energia elétrica. Este arcabouço regulatório e a segunda guerra mundial diminuíram o interesse
dos investidores estrangeiros no setor elétrico, reduzindo o ritmo de expansão da capacidade
instalada e causando limitações de oferta.
O Estado decide ampliar seu papel para além das atribuições reguladoras e fiscalizadoras, passando a
investir diretamente na geração de energia elétrica. Para isso cria a Companhia Hidroelétrica do São
Francisco – CHESF.
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1956
a
1961

Foi criada a maior parte das companhias estaduais de distribuição de energia e em 1957 o Governo
Federal criou outra empresa geradora, a Central Elétrica de Furnas, que nasce com o desafio de sanar
a crise energética que ameaçava o abastecimento dos três principais centros socioeconômicos
brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
1962
Criação da Eletrobrás vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com as atribuições de planejar e
coordenar o setor e desempenhar as funções de holding de várias concessionárias.
1963
Entra em operação a hidrelétrica de Furnas que marcou o início da interligação do sistema elétrico
brasileiro, interconectando os sistemas de suprimento de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
Em seguida outros sistemas foram interligados sucessivamente.
1984
Final do governo militar, entra em operação um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil
e pelo Paraguai no Rio Paraná: a Usina de Itaipu, a maior em operação no mundo até hoje.
1990
A Lei 8.031, institui o Programa Nacional de Desestatização, mas no setor elétrico as privatizações
tiveram início somente em 1995.
1996
Criação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
1998
Foram criados o Operador Nacional do Sistema – ONS e o Mercado Atacadista de Energia – MAE.
2001
Crise de abastecimento de energia elétrica devido a um período de poucas chuvas, seguido de
medidas emergenciais, entre elas o racionamento no consumo.
Quadro 2: Histórico do desenvolvimento do setor elétrico no Brasil.
Adaptado de: http://www.bndes.gov.br

A partir de 1945 percebe-se o marco inicial nos investimentos efetivos no ramo da
energia elétrica no Brasil pelo Estado, que além de regular e fiscalizar passa a financiar a
atividade. Decorrência disso foi a criação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco –
CHESF. Em 1957 foi criada outra geradora, a Central Elétrica de Furnas que nasce com o
desafio de sanar a crise energética que ameaçava o abastecimento dos três principais centros
socioeconômicos brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Na década de 60 foi instituída a Eletrobrás vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com as atribuições de planejar e coordenar o setor e desempenhar as funções de
holding de várias concessionárias. Na década de 80 após o fim do Governo Militar entra em
operação um empreendimento binacional desenvolvido pelo Brasil e pelo Paraguai no Rio
Paraná: a Usina de Itaipu, a maior em operação no mundo até hoje.
A partir da década de 90 foi instituído pela Lei 8.031/90 o Programa Nacional de
Desestatização, mas no setor elétrico as privatizações tiveram início somente em 1995. Outros
órgãos foram criados como a 1998 ONS – Operador Nacional do Sistema, responsável pela
coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia
elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a fiscalização e regulação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) criada em 1996.
A crise de abastecimento de energia elétrica em 2001, segundo relatório do Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) decorre de motivos
que são de várias ordens, indo desde a ausência de investimentos nos anos que antecederam
aquela, passando pelo embrionário marco regulatório para o setor de energia elétrica e por
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uma mudança ensaiada da matriz energética brasileira (com a ampliação da geração térmica
de energia elétrica) até a escassez de chuvas. (WWW.DIEESE.ORG.BR).
Sabe-se que hoje é quase impossível uma adaptação aos modos de vida da época em
que não havia energia elétrica, no entanto freqüentemente depara-nos com “fantasma do
racionamento”, a energia é produzida através de recursos naturais esgotáveis e que dependem
da ação climática do meio ambiente, por exemplo, as hidroelétricas, com níveis baixos de
chuvas, podem diminuir significativamente o fornecimento de energia como ocorrido em
2001.
A crescente preocupação com o desenvolvimento sustentável traz um novo desafio
para a expansão e operação do sistema elétrico, traduzido pelo reconhecimento de que a
adoção de uma estratégia energética incorrerá na escolha de uma estratégia ambiental, como
vem ocorrendo ultimamente com o desenvolvimento dos bio-combustíveis, que estão cada
vez mais presentes nos processos produtivos.
Em virtude da própria natureza dos problemas ambientais que são multidisciplinares,
multidimensionais, multisetoriais, e envolvem a convergência de interesses entre diversos
segmentos sociais, agentes públicos e privados, o setor elétrico tem que lidar necessariamente
com as incertezas e riscos inerentes ao tratamento destas questões, que muitas vezes se
traduzem em maiores custos e prazos mais longos. (HTTP://WWW.CGEE.ORG.BR).

2.5 O IMPACTO AMBIENTAL DE USINAS DE ENERGIA ELÉTRICA

O meio ambiente constitui hoje uma das maiores preocupações mundiais, tanto nos
países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Esta apreensão é devido aos
elevados níveis de poluição ambiental gerados pelo homem nas últimas décadas. O que ocorre
é que as organizações são potencialmente as maiores geradoras de poluentes ambientais e
deveriam considerar este quadro quando adotam suas decisões gerenciais, reformulando seus
produtos e desenvolvendo programas de ações corretivas. (SILVEIRA, 1997 apud VEGINI,
2007; p. 19).
Leonardo (2007) afirma que todo empreendimento de geração de energia elétrica afeta
o meio ambiente, umas mais que as outras, mas todas agridem o meio natural, inclusive as
usinas eólicas e solares. O importante nesses casos, em que a agressão é inevitável e o
benefício gerado por essa agressão é indispensável, é reduzir ao máximo os problemas e
riscos ambientais e compensá-los com medidas de recuperação.
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2.5.1 Usinas hidrelétricas
Segundo Sousa (2000) as obras hidrelétricas, de uma forma geral, produzem grandes
impactos sobre o meio ambiente, que são verificados ao longo e além do tempo de vida da
usina e do projeto, bem como ao longo do espaço físico envolvido. Os impactos mais
significativos e complexos ocorrem nas fases de construção e de operação da usina, os quais
poderão afetar o andamento das próprias obras.
As usinas hidrelétricas são empreendimentos planejados para um horizonte de tempo
longo. São freqüentes as hidrelétricas que ultrapassam algumas gerações, funcionando com
interrupções apenas de manutenção. A energia hidrelétrica é um dos sistemas que se
enquadram nos conceitos de operação ou desenvolvimento sustentável. No entanto, os
impactos e conseqüências também devem ser sustentáveis. “Ainda que a geração hidrelétrica
seja sustentável, algumas regiões atingidas para que ela fosse gerada tiveram, em lugar de
desenvolvimento, retrocesso insustentável”. (MÜLLER, 1995 apud SOUSA 2000 p. 10).
Os impactos físicos mais comuns são a diminuição da correnteza do rio alterando a
dinâmica do ambiente aquático, com isso o fluxo de sedimentos é alterado favorecendo a
deposição deste no ambiente lótico, a temperatura do rio também é modificada, tendendo a
dividir o lago da represa em dois ambientes: um onde a temperatura é mais baixa (o fundo do
lago) e outro onde a temperatura é mais alta (superfície do lago).
Este fato repercute, também, em outros impactos uma vez que com essa disposição há
pouca mistura na água do ambiente represado, criando condições anóxicas e favorecendo a
eutrofização1 do mesmo e a ocorrência de reações químicas que geram compostos nocivos ao
interesse humano, sendo estes os principais impactos químicos observados. (SOUZA, 2000 p.
10).

2.5.2 Usinas termelétricas

1

Processo através do qual as águas de um rio ou de um lago se enriquecem de nutrientes minerais e orgânicos,
provocando excesso de vida vegetal e, por falta de oxigênio, dificultando a vida animal.
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Nas usinas termelétricas a energia é gerada através da queima de combustíveis, que
gera calor e vapor suficiente para mover a turbina do gerador. Os maiores impactos ocorrem
na geração de energia, que com a queima dos combustíveis liberam resíduos na atmosfera,
como dióxido e monóxido de carbono, metano, óxido de enxofre, nitrogênio e cinzas.
Há vários tipos de usinas termelétricas, sendo que os processos de produção de energia
são praticamente iguais, porém com combustíveis diferentes. Alguns exemplos são: usina a
óleo; usina a gás: usa gás natural como o combustível para alimentar uma turbina de gás.
Porque os gases produzem uma alta temperatura através da queima, e são usados para
produzir o vapor para mover uma segundo turbina, e esta por sua vez de vapor. Como a
diferença da temperatura, que é produzida com a combustão dos gases liberados torna-se mais
elevada do que uma turbina do gás e por vapor, portanto os rendimentos obtidos são
superiores,

da

ordem

de

55%;

usina

a

carvão

e

Usina

nuclear.

(HTTP://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/USINA_TERMEL%C3%A9TRICA).
Para minimizar os efeitos contaminantes da combustão sobre as redondezas, a central
dispõe de uma chaminé de grande altura (algumas chegam a 300 m) e de alguns
precipitadores que retêm as cinzas e outros resíduos voláteis da combustão. As cinzas são
recuperadas para aproveitamento em processos de metalurgia e no campo da construção, onde
são misturadas com o cimento.
(HTTP://WWW.AMBIENTEBRASIL.COM.BR).

3 ESTUDO DE CASO
O capítulo 3 apresenta o estudo de caso na empresa Tractebel Energia S.A., que visa
identificar ações da gestão ambiental e verificar as evidências de receitas e despesas
ambientais na comercialização de créditos de carbono.
Inicia-se com um breve histórico da empresa e depois se desenvolvem as análises dos
índices de sustentabilidade provenientes do resultado das respostas da lista de verificação
aplicada aos funcionários da empresa e com as informações retiradas dos Relatórios da
Administração e demonstrações financeiras no período de 2004 a 2007, contidas no site
http://www.tractebelenergia.com.br.

3.1 BREVE HISTÓRICO DA TRACTEBEL ENERGIA S.A.

Em 1998 a Gerasul, na época com uma capacidade instalada de 3.719MW, era fruto da
cisão parcial das Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. – Eletrosul, que ocorreu em 1997.
(LEONARDO, 2007).
Segundo o mesmo autor a Eletrosul foi constituída em 1968, como uma subsidiária da
Eletrobrás, foi incluída em 1995 no Programa de Desestatização do Governo Federal. Assim,
em 1997 houve a cisão parcial da companhia, dando origem à Centrais Geradoras do Sul do
Brasil S.A. – GERASUL, ambas sob o controle acionário da Eletrobrás. Então em 1998, a
Gerasul foi adquirida pelo grupo belga Tractebel e em fevereiro de 2002 a Empresa passa a se
chamar Tractebel Energia S.A.
No Quadro 3 apresenta-se a trajetória histórica da empresa, descrevendo
acontecimentos pertinentes ao desenvolvimento e crescimento da Tractebel Energia.

Ano
1957
1965
1968
1969
1970
1972
1973

Acontecimento
Criação da Sociedade Termelétrica da Capivari S.A. – SOTELCA, em Tubarão/SC, no governo do
Presidente Juscelino Kubitschek.
Inauguração da primeira unidade da Usina Termelétrica Jorge Lacerda I, hoje conhecida como
UTLA, pelo Presidente Castelo Branco
Constituição da Eletrosul como subsidiária da Eletrobrás. Transferência das ações da Sotelca para a
Eletrobrás.
A Eletrosul assume a responsabilidade da construção da Usina Hidrelétrica de Passo Fundo.
A Usina Termelétrica de Charqueadas, localizada em Charqueadas/RS, é incorporada à Eletrosul.
A Usina Termelétrica de Alegrete, localizada em Alegrete/RS, e a Sotelca são incorporadas à
Eletrosul.
Inauguração da Usina Hidrelétrica de Passo Fundo, localizada no município de Entre Rios do Sul/RS,
o empreendimento hidrelétrico mais antigo da Tractebel Energia.
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1975
1979
1980

1995
1996

1997

1998
1999

2000
2002

2003

2004
2006

2007

Operação das duas primeiras unidades de Salto Osório, situadas no curso principal do Rio Iguaçu e
São Jorge D`Oeste, no Paraná.
Inauguração da primeira unidade da Usina Termelétrica Jorge Lacerda III, hoje conhecida como
UTLB.
Início de operação da unidade 5 da Usina Hidrelétrica Salto Osório.
Entra em funcionamento a unidade geradora 1 da Usina Hidrelétrica Salto Santiago, situada nas
margens do Rio Iguaçu, entre os municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Saudades do Iguaçu, no
Paraná.
A Eletrosul é incluída no Programa Nacional de Desestatização, por intermédio da Lei no. 1.481/95.
Inauguração da nova cidade de Itá/SC, reconstruída devido ao lago formado pela Usina, deixando a
antiga cidade submersa. A usina possui um dos melhores modelos de preservação socioambiental em
nível mundial.
Inauguração da Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV, conhecida atualmente como UTLC. Em
novembro de 1997, acontece a cisão parcial da Eletrosul, dando origem à Gerasul, ainda sob o
controle da Eletrobrás.
Em setembro de 1998 acontece a privatização da Gerasul pelo grupo Tractebel.
Início de operação da Usina Termelétrica Willian Arjona, em Campo Grande/MT, primeira usina a
utilizar o gás natural fornecido pelo gasoduto Brasil-Bolívia. Transferência da sede da empresa, antes
localizada no bairro Pantanal, para o Centro de Florianópolis/SC.
Início de operação da Usina Hidrelétrica de Itá/SC.
Em fevereiro de 2002 a Empresa assume o nome de Tractebel Energia S.A. Início de operação da
Usina Hidrelétrica de Machadinho, localizada no Rio Pelotas, divisa dos Estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Inauguração da Usina Hidrelétrica de Cana Brava, na divisa dos municípios de
Minaçu e Cavalcante/GO.
A SUEZ assume o controle da Companhia.
Início da operação da Unidade de Co-Geração Lages, em Lages/SC, sendo a primeira usina em Santa
Catarina movida a biomassa.
Certificação de sete usinas nas normas NBR ISSO 9001 e 14001.
Em janeiro de 2006, as ações da Companhia passam a integrar o Índice de Sustentabilidade
Empresarial – ISE Bovespa.
A Unidade de Co-Geração Lages, obtém o registro no Comitê Executivo de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo – MDL, da ONU.
Em dezembro desse ano, obtém certificação de todas as usinas nas normas NBR ISSO 9001 e 14001.
A Tractebel Energia concretiza a venda de 190 mil toneladas de créditos de carbono, para a
companhia japonesa Chugoku Electric Power, por aproximadamente €3,1 milhões. Adquire, através
de sua controlada Delta Energética, a totalidade do capital social da Seival Participações S.A., uma
usina termelétrica a carvão no estado do Rio Grande do Sul.

Quadro 3: Linha do Tempo da Tractebel Energia
Fonte: adaptado de Leonardo, 2007.

A Tractebel Energia, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
responsável por cerca de 8% da geração total do país, é a líder em geração privada de energia
elétrica no Brasil. Seu parque gerador, com 16 usinas hidrelétricas e termelétricas nos Estados
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás,
tem capacidade instalada de 6.144 MW. Duas destas usinas, totalizando 50 MW, foram
adquiridas em julho de 2008, estando a transação condicionada à aprovação de órgãos
competentes. (WWW.TRACTEBELENERGIA.COM.BR)
A Tractebel Energia conta com aproximadamente 900 colaboradores no país e tem
como maiores clientes as concessionárias de distribuição de energia e indústrias - além de
prestar serviços associados, como a implantação de instalações de co-geração, operação e
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manutenção de equipamentos de produção de energia e monitoramento da qualidade da
energia. (WWW.TRACTEBELENERGIA.COM.BR)
A GDF SUEZ atua nos ramos de energia e gás natural, tanto na exploração e produção
quanto no transporte, distribuição e comercialização. Ela desenvolve seus negócios ligados a
energia, serviços e meio ambiente através de um modelo de crescimento com
responsabilidade que considera os desafios de atendimento às necessidades energéticas,
combate às mudanças climáticas e otimização do uso dos recursos naturais.

3.1.1 Código de meio ambiente
A Tractebel Energia possui o Código de Ética de Meio Ambiente (Anexo A) no qual
dispõe as ações da Companhia no relacionamento com o meio ambiente assumindo o
compromisso de conduzir sua atividade com base nos princípios do desenvolvimento
sustentável.
O Código do Meio Ambiente descreve alguns princípios que regem suas ações
relacionadas ao meio ambiente, que são:
•

Comprometimento: “os princípios de respeito ao meio ambiente e ao

desenvolvimento sustentável estão incorporados em todos os níveis de decisão da Tractebel
Energia: na política geral, nos projetos de investimentos, nas realizações e na gestão”.
•

Compreensão: “A Tractebel Energia estuda o meio ambiente para compreendê-lo

melhor e poder assim conceber os processos de alto rendimento, econômicos e úteis para a
sua proteção e melhoria”. Também avalia o impacto de suas atividades para melhorar o seu
desenvolvimento e controlar os riscos, procurando preservar os recursos naturais e seus
ecossistemas.
•

Capacitação Técnica: “As Unidades Organizacionais desenvolvem programas de

pesquisas e promovem a inovação, buscando melhoria contínua e a criação de processos que
cumpram as exigências de seus clientes ou da sociedade e sigam a evolução da legislação
ambiental”.
•

Compartilhar: “A Tractebel Energia matem um diálogo aberto com a opinião

pública, desenvolvendo ações de assessoramento e publicação, atividades de formação e
conscientização”.

37

A Companhia já conta com um Relatório de Sustentabilidade referente ao exercício de
2007 que apresenta o resultado das operações nos planos econômico, social e ambiental. É o
primeiro relatório da Companhia elaborado a partir das diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI), padrão mundial em relatórios de sustentabilidade, cuja metodologia permite
que sejam comparados os desempenhos das organizações em todos os seus aspectos,
enriquecendo as análises decorrentes.
Conforme descrito no próprio Relatório de Sustentabilidade esta iniciativa atende aos
anseios de controlador da Tractebel, o Grupo SUEZ, e decorre do entendimento que a
sustentabilidade é uma obrigação. É uma prestação de contas à sociedade de forma clara e
transparente, possibilitando uma avaliação fiel do grau de adesão da Companhia aos preceitos
do desenvolvimento sustentável.

3.1.2 Unidade de Co-Geração Lages
A empresa Lages Bioenergética Ltda., com sede no Município de Lages, Estado de
Santa Catarina, foi constituída em 26 de junho de 2002. Trata-se de uma usina de co-geração,
com um turbo gerador a vapor de 28 MW, que produz energia utilizando resíduos de madeira
(biomassa) como combustível. A autorização para implantação e exploração do
empreendimento

tem

prazo

de

vigência

até

outubro

de

2032.

(WWW.TRACTEBELENERGIA.COM.BR)
Segundo Leonardo (2007):
Em Santa Catarina encontram-se 17% das florestas de pinus de todo o Brasil,
e 20% das florestas do Estado, estão no município de Lages. Estudo da
Universidade do Planalto Catarinense – Uniplac, contratado pela Tractebel
Energia, apontou que num raio de 120 Km de Lages, existem cerca de 300
indústrias de processamento de madeira, que geram 90.000 toneladas mensais
de resíduos, que eram depositados à céu aberto.

A usina gera energia a partir de resíduos da indústria madeireira da região, evitando a
emissão de gás metano que seria liberado com a decomposição da madeira e provocaria o
aumento do efeito estufa com o conseqüente aumento da destruição da camada de ozônio.
Essa iniciativa resultou na aprovação como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU,
em junho de 2006, concedendo a Empresa o direito de negociar créditos de carbono no
período de dez anos.
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Na Figura 1 é apresentado resumidamente o processo de Co-Geração da Unidade
Lages.

Figura 1: Processo de Co-Geração da Unidade de Lages
Fonte: Tractebel Energia

De forma resumida a Figura 1 descreve-se o processo de co-geração da usina: o
resíduo de madeira (biomassa) armazenado é queimado na caldeira, gerando calor e vapor
para mover a turbina, a turbina faz com que o gerador transforme a energia mecânica em
energia elétrica.

Figura 2: Unidade Co-Geração Lages
Fonte: Tractebel Energia
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É feita captação da água do Rio Caveras, que passa por tratamento e é utilizada
principalmente nas torres de resfriamento. O vapor gerado nas torres de resfriamento é
armazenado e vendido. A Figura 2 mostra a estrutura da Unidade de Co-Geração de Lages,
onde o Projeto de Redução de Metano Lages foi idealizado.

Figura 3: Pátio de biomassa
Fonte: Tractebel Energia

A Figura 3 mostra a alocação da matéria prima antes de entrar no processo de
produção de energia, o estoque é constantemente renovado, devido à alta produção de
resíduos das indústrias madeireiras da cidade.

Figura 4: Alimentação biomassa
Fonte: Tractebel Energia

Após a alocação da biomassa no pátio da Tractebel Energia, a próxima etapa é passar
pela Alimentação biomassa (Figura 4) que direciona para o Silo Pulmão (Figura 5) nessa parte
do processo a biomassa é armazenada para que fique disponível para ser utilizada no
momento que for necessário.
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Figura 5: Silo Pulmão
Fonte: Tractebel Energia

O Silo Pulmão está constantemente em manutenção, pois essa parte do processo é
responsável por deixar a biomassa nas condições adequada para alimentar a caldeira (Figura
6) dando assim continuidade à produção.

Figura 6: Caldeira
Fonte: Tractebel Energia

Com o calor e vapor gerado na caldeira move-se a turbina do turbogerador que poderá
ser visualizado na Figura 7, a turbina faz com que o gerador transforme a energia mecânica
em energia elétrica, com o processo de co-geração houve um aumento da eficiência, pois
houve

uma

redução

de

cerca

de

20%

no

(HTTP://WWW.FUNCITEC.RCTSC.BR/TRACTEBEL.PDF)

consumo

do

combustível.
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Figura 7: Turbogerador
Fonte: Tractebel Energia

Através do “Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages” cujo Relatório de
Validação encontra-se no Anexo B do presente trabalho, que a empresa conquistou o direito
de comercializar créditos de carbono, pois tal projeto é considerado um Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, além de gerar receitas pela própria atividade a Empresa ainda gera
receitas ambientais.

3.2 GESTÃO AMBIENTAL DA EMPRESA

As Diretrizes da Gestão Ambiental da Tractebel Energia S.A. são descritas a seguir:


Operacional: maximizar a geração de energia observando o planejamento do Operador

Nacional do Sistema Elétrico (ONS), preservando as condições ambientais e garantindo a
segurança dos aproveitamentos.


Ambiental: gerar energia em observância às normas de segurança, ao uso racional dos

recursos naturais e a preservação do patrimônio público.


Patrimonial: Utilizar estritamente as áreas necessárias aos empreendimentos, relocar

áreas remanescentes para uso social e ambiental, detectando e impedindo seu uso irregular.


Relacionamento com a sociedade: Participar da vida das comunidades localizadas nas

áreas de influência dos empreendimentos, procurando identificar e satisfazer suas
expectativas, disponibilizando mecanismos de comunicação abertos e permanentes.
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3.2.1 Análise das Demonstrações
Com base nas informações contidas nos Relatórios da Administração e Demonstrações
Financeiras do período de 2004 a 2007 o presente tópico busca extrair informações relevantes
no que se refere ao meio ambiente, bem como identificar receitas, despesas ou custos
ambientais.
A Tractebel Energia expõe em seus relatórios de administração os valores
correspondentes a Investimentos com Meio Ambiente que envolve desde instalação de
equipamentos para redução de emissões de GEE’s até reflorestamentos. O Gráfico 1 mostra a
evolução desses investimentos.

Gráfico 1: Investimento em Meio Ambiente de 2004 a 2007.
Fonte: Adaptado de Tractebel Energia.

Observa-se um crescimento considerável nos Investimentos em Meio Ambiente, no
ano de 2004 apresentava o valor de cerca de R$ 3 milhões dando um salto para
aproximadamente R$ 37 milhões em 2007, mais de 1000% de aumento. Esses investimentos
aumentam na medida em que a própria empresa cresce, pois no período a empresa adquiriu
várias hidrelétricas e termelétricas além de construir outras.
No quesito Receita Ambiental a empresa apresentou uma rubrica de vendas de cinzas
nas demonstrações de resultados no período de 2004 a 2006. As cinzas são resíduos sólidos
resultados do processo de combustão, as usinas a carvão produzem dois tipos de cinza: o tipo
leve é arrastado e o tipo pesado permanece no fundo da caldeira.
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O primeiro é vendido à indústria cimenteira como insumo do cimento pozolânico,
substituindo o calcário em sua composição. As cinzas pesadas, por sua vez, como as geradas
no Complexo Jorge Lacerda, são usadas na recuperação de depósitos de rejeitos de carvão ou
na recuperação de solos degradados. Por ter pH alto, esse tipo de cinza atua como
neutralizador da acidez do solo. O Gráfico 2 detalha a evolução da receita.

Gráfico 2: Receitas líquidas com vendas de cinzas de 2004 a 2006.
Fonte: Dados pesquisados.

As Receitas Ambientais com vendas de cinzas estão na média de R$ 6 milhões anuais,
no ano de 2007 não foi feita nenhuma referência à valores de venda de cinzas nas
demonstrações contábeis e no relatório da administração, a Tractebel Energia não possui um
plano de contas que classifique as receitas, despesas, custos, ativos e passivos ambientais, a
interpretação de que as vendas com cinzas se enquadra como receita ambiental é da autora,
pois as cinzas são resíduos que podem ser comercializados..
Além Receitas com a venda de cinzas, como já foi comentado anteriormente a
Tractebel Energia através da Usina Co-Geração Lages no ano de 2006, obteve o registro no
Comitê Executivo de Mecanismo do Desenvolvimento Limpo - MDL da ONU por utilizar
resíduos de madeira para negociar créditos de carbono, houve registro de “venda de créditos
de carbono” em 2006 no valor de R$ 8.685 milhões.
No ano de 2007 a empresa divulga que fechou contrato de venda de 750.000 toneladas
de Reduções Certificadas de Emissões (RCEs), volume que representa 40% do total de RCEs
a serem emitidas, e que deverá ser entregue ao Prototype Carbon Fund (PCF) em parcelas
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anuais até 2013, não é evidenciado o registro do direito, dificultando a evidenciação da
informação.
Ao que se refere custos considerados ambientais a organização apresentou as seguintes
rubricas: a) Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos; b) Indenizações a
terceiros; c) Combustíveis para produção de energia.
A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins de
Geração de Energia Elétrica - CF foi instituída pela Constituição Federal de 1988 e trata-se de
um percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela utilização de
recursos hídricos. (HTTP://WWW.ANEEL.GOV.BR).
O Gráfico 3 apresenta o comportamento desses custos.

Gráfico 3: Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos de 2004 a 2007.
Fonte: Dados pesquisados.

O crescimento de R$ 51,4 milhões do período de 2006 para o ano de 2007 ocorreu em
decorrência do expressivo aumento no despacho pelo ONS de energia gerada nas usinas
hidrelétricas, que foi influenciado pela forte estiagem que atingiu a Região Sul do País, que
justifica também a queda do valor em 2006 com relação aos anos de 2004 e 2005.
No caso das indenizações a terceiros a empresa registra ocorrências apenas nos anos
de 2004 e 2005 como mostra o Gráfico 4.
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Gráfico 4: Indenizações a terceiros de 2004 a 2005.
Fonte: Dados pesquisados.

As ações cíveis, de risco possível, correspondem, basicamente, a ações de
desapropriações e indenizações impetradas por pessoas físicas e jurídicas que alegam terem
sido afetadas pelas áreas alagadas dos reservatórios das usinas da Companhia.
Os combustíveis para a produção de energia elétrica são custos ambientais internos,
pois são custos ligados diretamente com a produção, e por ser a principal matéria prima,
proveniente de recursos não-renováveis é de extrema relevância a análise desse quesito.
O Gráfico 5 mostra a evolução dos custos ambientais com combustíveis para produção
de energia elétrica.

Gráfico 5: Combustíveis para a produção de energia elétrica de 2004 a 2007.
Fonte: Dados pesquisados.
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Observa-se uma redução desses custos a partir do ano de 2005, e em 2007 ocorre uma
elevação nos custos relativa ao consumo de carvão para atendimento à grande demanda de
exportação de energia para a Argentina em 2007.
Percebe-se a tendência da empresa classificar custos ambientais externos referentes a
tratamento de resíduos e aquisição de materiais e equipamentos para controle de emissão e de
vazamentos, por exemplo, como investimentos ambientais.

3.2.2 Ações Realizadas
Tractebel Energia define seu perfil como empresa capaz de identificar e administrar os
impactos de seus empreendimentos, com melhorias operacionais e qualidade nos serviços
associadas à gestão e minimização dos custos ambientais. São características que atendem aos
princípios e diretrizes corporativos do Grupo SUEZ, controlador da Tractebel Energia, e que
tornam a Companhia mais competitiva no mercado global, cada vez mais seletivo e exigente
nos quesitos sócio-ambientais.
Apresentam-se as ações relativas ao período de 2004 a 2007, que demonstram que
além de atender exigências legais a empresa busca investir no aprimoramento de processos
produtivos investindo em pesquisa e desenvolvimento e educação infantil, todas informações
deste tópico foram retiradas dos relatórios de administração do referido período.

3.2.2.1 Em 2004

De 1999 a 2004, em cumprimento à Lei nº 9.991, sob fiscalização da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Tractebel Energia investiu mais de R$ 12 milhões
em 76 projetos de pesquisa e desenvolvimento. Outros R$ 3 milhões foram destinados a
projetos de pesquisa ambiental nas usinas hidrelétricas.
A ANNEL aprovou 15 projetos do programa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
da Companhia de 2004, no valor de R$ 1,82 milhões, dos quais aproximadamente 70% se
destinaram à área de meio ambiente. Outros R$ 1,82 milhão foram depositados no Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, administrado pelo Financiamento de
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Estudos e Projetos (FINEP) do Ministério da Ciência e Tecnologia, totalizando, somente em
2004, a aplicação de R$ 3,64 milhões em pesquisa.
Apoio e participação no Seminário de Cidadania, Ética e Responsabilidade SócioAmbiental: o Desafio da Convergência Intersetorial, promovido pelo Centro de Referências
em Cidadania, Ética e Responsabilidade (Crescer), ONG com sede em Florianópolis (SC).
Nas usinas termelétricas, a Companhia adota um grande conjunto de atividades de
monitoramento da qualidade do ar e das águas, bem como procedimentos técnicos de controle
de emissões, como o sistema de retenção de partículas suspensas (precipitadores
eletrostáticos), o reaproveitamento de resíduos (cinzas leves na produção de cimento) e o
depósito de cinzas pesadas em aterros controlados.
No caso da produção hidrelétrica, o elenco de mais dez itens de monitoramento
constante inclui desde a qualidade das águas até uma vigilância ambiental e patrimonial
permanente das águas e do entorno dos lagos artificiais, de modo a evitar a degradação dos
novos ambientes formados pela implantação das usinas.
Apresenta-se a seguir exemplos de ações realizadas diretamente ou que tiveram o
apoio da Companhia:
Recuperação de ecossistemas
►Três mil piracanjubas foram soltas no rio Uruguai em maio. O peixe estava extinto
na região havia 40 anos e a soltura foi possível após uma inédita procriação em laboratório,
realizada pelo Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD), da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O repovoamento é parte do programa de
ictiofauna da hidrelétrica Itá, realizado pela Tractebel Energia em parceria com o LAPAD.
► Continuação do processo de recuperação de antigas áreas degradadas existentes
próximas ao Complexo Jorge Lacerda, não pertencentes à Tractebel Energia.
► Investimento de cerca de R$ 1,2 milhões em Pesquisa & Desenvolvimento em
programas relacionados à ictiofauna, qualidade da água, corredores ecológicos, concentração
de ozônio e biomassa para geração de energia elétrica e vapor.

Plantio de árvores
► Doação de 17 mil mudas de árvores nativas e frutíferas, produzidas no Horto
Florestal do Complexo Jorge Lacerda, para as prefeituras da região, associações e escolas.
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► Doação e plantio de mudas para o projeto paisagístico da Unidade de Tratamento
de Resíduos Urbanos e arborização de ruas no município de Charqueadas (RS).
► Plantio de 1,5 mil mudas de árvores nativas, ornamentais e frutíferas, no Complexo
Jorge Lacerda, acompanhado pela adubação das 7 mil mudas já em fase de crescimento.
► Manutenção e reposição de árvores às margens do Rio Ibirapuitã, dentro dos limites
da Usina Termelétrica Alegrete, em projeto de recuperação da mata ciliar.

Reciclagem
► Coleta de 6,12 mil quilos de papel e de 3,24 mil quilos de plástico reciclados nos
diversos escritórios do Complexo Jorge Lacerda. A venda foi revertida, por doação, ao Centro
de Apoio ao Menor e Adolescente Carente de Capivari de Baixo (CEACA).

Controle de resíduos
► Instalação de torre meteorológica na Estação de Monitoramento Ambiental Jacuí,
que mede parâmetros como temperatura, umidade, velocidade e direção do vento.
► Centralização digital dos dados de monitoramento ambiental no Complexo Jorge
Lacerda, com a interligação das estações de monitoramento e as salas de comando das usinas.
► Aquisição de analisador contínuo de material particulado no ar ambiente, para
instalação na cidade de Tubarão no primeiro semestre de 2005. Na Usina Termelétrica
Charqueadas, foram feitas melhorias nos controladores de tensão para os transformadores de
precipitador eletrostático da Unidade 3, para reduzir as emissões atmosféricas.
► Conclusão do novo sistema de transporte de cinzas pesadas do Complexo Jorge
Lacerda, com a redução dos riscos de vazamentos de cinzas, e conclusão das novas Bacias de
Cinzas Pesadas da usinas.
► Reurbanização dos pátios de carvão do Complexo Jorge Lacerda, com redução da
área de estocagem.
► Elementos dos bancos de baterias, lâmpadas fluorescentes e resíduos de lã de rocha
descartados são encaminhados a empresas especializadas na destinação desses resíduos.
► Construção de um separador água/óleo que impede a contaminação dos mananciais,
em caso de vazamento, na Usina Termelétrica Alegrete.
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Educação ambiental e apoio
► Suporte às comunidades de Minaçu e Cavalcante (GO) com o programa de
educação ambiental e atividades cooperativas, em especial para a ONG Agentes Ambientais
Defensores da Vida, que envolve 5 mil pessoas.
► Suporte à comunidade de Nova Lima, em Campo Grande (MS), no programa de
educação ambiental, suprimento de água e projetos sanitários.
► Patrocínio de programa sobre o Rio Uruguai – RBS-TV, com objetivo de divulgar
sua história e condições.
► Patrocínio Projeto “Caminhos da Natureza” – TV O Estado, com objetivo de
divulgar áreas de preservação permanente no Estado de Santa Catarina.
► Patrocínio Programa “Serra Ecológica” – Rede TV-Sul, com informações sobre a
serra catarinense.
► Apoio ao projeto “Mês da Baleia Franca”, em Santa Catarina.

3.2.2.2 Em 2005

A administração implementou ações que tiveram como foco o público interno, a
comunidade das regiões em que a Companhia está presente e o meio ambiente. Entre os
projetos sociais, merece destaque o de Revitalização Econômica e Social de Vila Vermelho,
comunidade do entorno da Usina Hidrelétrica de Cana Brava (GO), que recebeu importante
investimento em infra-estrutura, cursos de capacitação profissional e de promoção social.
O cumprimento das obrigações da legislação ambiental resultou na obtenção da
licença de instalação da usina de São Salvador, em Tocantins. Também foram revalidados os
certificados de ISO 9001 (qualidade) e ISO 14.001 (normas ambientais) para sete usinas, além
de

dar

seqüência

ao

processo

de

certificação

das

demais.

(HTTP://WWW.B2I.CC/DOCUMENT/1594/RELATÓRIO_ANUAL_2005.PDF).
Entre 1999 e 2005 a Companhia aplicou mais de R$ 23 milhões em 112 projetos de
pesquisa e desenvolvimento. Entre esses projetos destacam-se os de aproveitamento das
cinzas de carvão geradas pelas termelétricas na construção de casas populares, a descoberta de
novas espécies de peixes no reservatório da usina hidrelétrica de Passo Fundo, o
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desenvolvimento de tecnologias de soldagem, de aumento da eficiência térmica e de
aproveitamento do resíduo da indústria madeireira para a geração de energia elétrica.
Em 2005, a Aneel aprovou 18 projetos de pesquisa e desenvolvimento da Tractebel
Energia, que somaram R$ 2,1 milhões, sendo que 35% desse montante foi aplicado na área de
meio ambiente e o restante nas áreas de geração térmica, operação e planejamento. Valor
idêntico foi depositado no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do
Ministério da Ciência e Tecnologia e R$ 1,0 milhão foi depositado para o Ministério das
Minas e Energia. Ao todo, foram investidos R$ 5,4 milhões na área de pesquisa e
desenvolvimento.
Os projetos de meio ambiente voltados à ictiofauna, qualidade da água, corredores
ecológicos, concentração de ozônio e biomassa para geração de energia elétrica e vapor
receberam investimento de cerca de R$ 768 mil no período.

3.2.2.3 Em 2006

Em 2006 foi obtido a certificação da totalidade de 13 usinas nas normas ISO NBR
9001 e 14001 – a única dentre as principais empresas do setor a atingir tal resultado.
Adicionalmente, a Unidade de Co-geração Lages obteve o registro no Comitê de Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL) da Organização das Nações Unidas (ONU), conquistando
o direito de comercializar créditos de carbono no mercado internacional, por meio do
programa de Redução Certificada de Emissões.
O Programa Anual de Pesquisa e Desenvolvimento consumiu um total de R$ 6
milhões em 2006. Parte desse montante, mais de R$ 2 milhões, foi direcionada para os 19
projetos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), dos quais cerca de
40% tinham enfoque ambiental.
Em junho, o Comitê de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), da
Organização das Nações Unidas (ONU), concedeu o registro no MDL para a Unidade de Cogeração Lages pelo uso de resíduos de madeira como combustível. Dessa forma, a usina está
habilitada a comercializar 220.000 créditos de Redução Certificada de Emissões por ano.
Em dezembro, a totalidade de suas usinas recebeu as certificações NBR ISO 9001 e
NBR ISO 14001. As unidades certificadas no ano foram: as Hidrelétricas Machadinho e Cana
Brava, e as Termelétricas William Arjona, Charqueadas, Alegrete e a Unidade de Co-geração
Lages.
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Os projetos sociais da Tractebel Energia são voltados, principalmente, para crianças
em desvantagem social, com enfoque em sua educação, e para o meio ambiente das
localidades situadas em sua área de atuação. A Companhia apóia projetos educacionais,
incentiva instituições que atendem menores de comunidades carentes, promove eventos
ambientais e educativos em suas áreas de atuação.
A Companhia possui o Código do Meio Ambiente, que prevê o cumprimento das
exigências dos órgãos ambientais, bem como programas que monitoram os impactos
ambientais nas áreas de influência de suas usinas.

3.2.2.4 Em 2007

Em 2007, Lages fechou contrato de venda de 750.000 toneladas de Reduções
Certificadas de Emissões (RCEs), volume que representa 40% do total de RCEs a serem
emitidas, e que deverá ser entregue ao Prototype Carbon Fund (PCF) em parcelas anuais até
2013.
Programa Tractebel Energia de Melhoria Ambiental, com foco na educação ambiental,
recuperação de áreas degradadas e reflorestamento nos locais onde a Companhia possui
empreendimentos. Em 2007, destacamos o plantio de mais de 290 mil árvores nativas em
áreas da Companhia ou adjacentes.
Promover rentabilidade e o desenvolvimento sustentável de longo prazo é um desafio
constante. Para conciliar crescimento econômico com desenvolvimento social e proteção ao
meio ambiente, a Companhia segue três princípios fundamentais:

• prover soluções sustentáveis sob os pontos de vista econômico, social e ambiental;
• controlar os impactos dos empreendimentos; e
• criar valor para os acionistas e a sociedade.

A Tractebel Energia possui três programas de atuação em questões sociais e culturais:
• Programa Tractebel Energia de Responsabilidade Social, com foco na melhoria na
qualidade de vida de crianças de comunidades carentes, na área de atuação da Companhia.
Em 2007, foram aplicados mais de R$ 2,2 milhões;
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• Programa Tractebel Energia de Melhoria Ambiental, com foco na educação
ambiental, recuperação de áreas degradadas e reflorestamento nos locais onde a Companhia
possui empreendimentos.

• Programa Tractebel Energia de Desenvolvimento Cultural, com foco no
desenvolvimento cultural das comunidades onde a Companhia está situada. Em 2007 foram
aplicados mais de R$ 1,6 milhão.

Também em 2007 foi instituído o Comitê de Sustentabilidade Tractebel Energia, que
possui entre suas atribuições criar um sistema pró-ativo de responsabilidade sócio-ambiental,
bem como assegurar a transparência das ações e o uso ético dos recursos aplicados.

3.3 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

Conforme descrito na metodologia do presente trabalho este tópico apresenta a análise
dos critérios contidos na lista de verificação constante no Apêndice A que são Fornecedores,
Processo produtivo e prestação de serviço, Indicadores contábeis, Indicadores gerenciais,
Estratégia ambiental e Utilização do produto. Alguns desses critérios possuem sub-critérios de
avaliação.
Vale ressaltar que foram realizadas adaptações do primeiro estudo (Anexo C), que foi
em uma Cadeia Produtiva de Arroz Ecológico. Primeiramente faz-se uma descrição desta
análise conforme item 3.3.1.

3.3.1 Aplicação parcial do SICOGEA
O SICOGEA apresenta três etapas conforme foi descrito no capítulo 2, a primeira
etapa compreende três fases: a formação dos grupos de trabalho e preparação dos workshops;
a discussão sobre o cultivo ecológico e avaliação dos efeitos ambientais e a verificação dos
interessados no processo com ação de convencimento, se necessário for. Isso resulta no
envolvimento da cadeia produtiva. (PFITSCHER, 2004 p. 104).
A Figura 8 mostra a estruturação da primeira etapa.
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Primeira etapa
C

Integração da cadeia produtiva
Formação dos grupos de trabalho

Discussão das matrizes de identificação e Exame dos efeitos ambientais

Ação
de
convencimento

Verificação dos
interessados
S

S

Gestão do controle ecológico

B

Interesse na
participação

Operação
finalizada

A

Figura 8: Estruturação da primeira etapa do SICOGEA.
Fonte: Pfitscher, 2004.

Na segunda etapa é feito um diagnóstico da entidade e todas as informações coletadas
nesta etapa são armazenadas em um banco de dados para possibilitar futuras consultas. Podese ainda, nesta etapa experimentar novas técnicas de produção e a integração com outras
atividades. A Figura 9 mostra os passos e ações desta segunda etapa. (PFITSCHER, 2004).
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s

B

G e s t ã o d e c o n t a b ili d a d e e
c o n t r o la d o r ia a m b i e n t a l

Figura 9: Estrutura da segunda etapa do SICOGEA.
Fonte: Pfitscher, 2004.

Na terceira e última etapa, realiza-se uma investigação, procurando verificar o grau de
sustentabilidade da organização. A primeira fase desta terceira etapa preocupa-se com o
desempenho ambiental da organização, faz-se uma análise do balanço ambiental patrimonial,
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caso este exista e ainda verifica-se se há um comprometimento da entidade, através do
empresário e seus colaboradores, sua visão, e o que é almejado com a implantação do
SICOGEA. (PFITSCHER, 2004).

Terceira etapa
Fase 1

Investigação e
mensuração
Sustentabilidade
e estratégia ambiental
Desempenho
ambiental e
contábil

Comprometimento
Missão, visão,
política e objetivos

Sensibilização
partes
interessadas
Acompanhamento
participantes

Lista de verificação

Agrupamentos de responsabilidade

Critérios e Subcritérios

Análise do balanço
ambiental patrimonial

Figura 10: Terceira etapa fase 1 do SICOGEA.
Fonte: Pfitscher, 2004.

Para se certificar da situação apresentada na primeira fase, especificamente na lista de
verificação, que no caso do primeiro estudo foi “cadeia produtiva de arroz ecológico” de
empresas rurais e beneficiadora, analisa-se a segunda fase. Ela mostra o Mapeamento da
cadeia de produção e consumo, o Estudo de entradas e saídas do processo e o Inventário de
aspectos e impactos ambientais, conforme Figura 11.

Terceira etapa
Fase 2

Informação

Mapeamento da
cadeia de produção
e consumo

Estudo de entradas
e saídas do
processo

Inventário de
aspectos e
impactos ambientais

Ciclo de vida do produtoPassagem do produto
pela empresa

Identificação
das
matérias-primas

Identificação
de custos

Figura 11: Terceira etapa fase 2 do SICOGEA.
Fonte: Pfitscher, 2004.
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Pfitscher (2004, p.135) esclarece que “esta fase mostra as ações para continuidade da
empresa no mercado. Estuda formas de oportunidades de melhoria, viabilidade técnica,
contábil-ambiental e planejamento”.
Terceira etapa
Fase 3

Decisão

Oportunidades
de melhoria
Exposição dos
objetivos e metas
Análise da
disponibilidade
de capital para
investimento
em gestão
ambiental

Estudo de
viabilidade técnica,
contábil e ambiental
Exposição das
metas e
indicadores

Análise planilha
benefícios
ambientais e gastos
ambientais

Planejamento

Plano resumido da
gestão ambiental e
contábil

Indicadores de
análise
Contábil- ambiental

Figura 12: Terceira etapa fase 3 do SICOGEA.
Fonte: Pfitscher, 2004.

Para fins deste trabalho o estudo é realizado na primeira fase da terceira etapa,
adaptando critérios e sub-critérios, buscando avaliar a sustentabilidade da Tractebel Energia.

3.3.2 Sustentabilidade e estratégia ambiental

Essa parte do estudo destina-se a expor com base na metodologia do SICOGEA, os
critérios que são Fornecedores, Processo produtivo e prestação de serviço, Indicadores
contábeis, Indicadores gerenciais, Estratégia ambiental e Utilização do produto adaptados
para empresas do ramo de energia elétrica a fim de verificar a sustentabilidade ambiental.

3.3.2.1 Critério 1 – Fornecedores

Esse critério é composto por 16 questões onde 10 respostas foram consideradas
“adequadas”, 5 “deficitárias” e 1 “não se aplica”. O Grau de sustentabilidade no critério
fornecedores foi de 66,67% esse índice é considerado Regular, conforme mostra o Quadro 4.
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Critério 1 – FORECEDORES
1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos renováveis?
2. Os fornecedores possuem o monopólio do mercado?
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos que causam impacto
ao
meio ambiente e aos seres humanos?
4. Para a extração/transporte/processamento/distribuição da matéria prima
demanda grande consumo de energia?
5. A geração de energia obedece a legislação ambiental?
6. Os fornecedores estão comprometidos com o meio ambiente?
7. Existe produção continuada que agregam valor a propriedade rural?
8. Os principais fornecedores da organização são certificados pelas normas
ambientais ISO 14001?
9. Os fornecedores dão garantias de qualidade?
10. Os fornecedores dão garantias de segurança?
11. As compras da empresa só incluem produtos/serviços recicláveis?
12. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os seus produtos
usados?
13. A segurança do transporte e da manutenção dos abastecimentos da
empresa obedece a normas?
14. O controle na recepção das compras obedece a normas precisas quanto
ao
meio ambiente?
15. O armazenamento das compras obedece a normas precisas quanto ao
meio ambiente?
16. As compras perecíveis estão sujeitas a uma data-limite de utilização?
Quadro 4: Lista de verificação Critério 1 – Fornecedores
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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Os pontos fracos que pode-se destacar nesse critério é que a empresa utiliza recursos
não renováveis para a produção do produto, portanto os fornecedores das matérias primas
causam impactos ao meio ambiente e aos seres humanos, além de demandarem grande
consumo de energia para extração/transporte/processamento/distribuição da matéria prima.
Em seguida apresenta-se o Gráfico 6 que explicita as porcentagens de respostas adequadas e
deficitárias e quando o questionamento não se aplica à empresa.
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Gráfico 6: Critério 1 – Fornecedores
Fonte: Dados pesquisados

Percebe-se que a maioria dos questionamentos foram considerados adequados, no
entanto os questionamentos considerados deficitários são dignos de atenção já que estão na
marca dos 30%, além dos pontos negativos citados anteriormente deve-se ter em mente que a
atividade é altamente poluidora.

3.3.2.2 Critério 2 – Processo produtivo e prestação de serviços

Esse critério é formado por cinco sub-critérios distribuídos da seguinte forma: a) ecoeficiência no processo produtivo e do serviço prestado; b) nível de tecnologia utilizada; c)
aspectos e impactos ambientais do processo; d) recursos humanos na organização; e)
disponibilidade de capital. Os resultados dos índices de sustentabilidade estão na Tabela 1.
Tabela 1: Critério 2 – Grau de sustentabilidade
Critério 2
Sub-critérios

Processo
Produtivo e
prestação
de serviços

Grau de sustentabilidade

a) eco-eficiência no processo produtivo e do serviço prestado

53,85%

b) nível de tecnologia utilizada

35,71%

c) aspectos e impactos ambientais do processo

66,67%

d) recursos humanos na organização

100,00%

e) disponibilidade de capital

66,67%

Fonte: Dados pesquisados.

A empresa se destacou no campo dos recursos humanos onde obteve um grau de
sustentabilidade de 100% considerado Ótimo, sendo atribuído a 8 questões a indicação de
“Adequada” e em uma a classificação “Não se aplica”, conforme mostra o Quadro 5.
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Critério 2 – d) Recursos humanos na organização
Sim
66. A alta administração se mostra efetivamente comprometida com a
A
gestão ambiental?
67. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido com a
A
gestão ambiental?
68. A mão de obra empregada é altamente especializada, também em
A
contabilidade ambiental?
69. Os colaboradores estão voltados a inovações tecnológicas?
A
70. A criatividade é um dos pontos fortes da organização e de seus
A
colaboradores?
71. Existe uma política de valorização do capital intelectual?
A
72. A organização oferece participação nos lucros ou outras formas de
A
motivação aos colaboradores?
73. Os novos produtos desenvolvidos possuem longos ciclos de
desenvolvimento?
74. Existe algum acompanhamento da área de Recursos Humanos com a
A
Contabilidade Ambiental?
Quadro 5: Lista de verificação Critério 2 – Recursos humanos na organização
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.

ão

A

Observações

X

No que diz respeito ao sub-critério eco-eficiência no processo produtivo e do serviço
prestado, um grau de sustentabilidade de 53,85 % considerado Regular, conforme mostra o
Quadro 6.

Critério 2 – a) Eco-eficiência no processo produtivo e do serviço prestado
17. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente poluidores?
18. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o processamento do produto?
19. O processo produtivo é responsável por um alto consumo de energia?
20. A organização atende integralmente as normas relativas à saúde e
segurança dos colaboradores internos e externos?
21. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que acompanha os
processos produtivos?
22. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre o quadro
biogeológico da sua região?
23. A qualidade da água da região é prejudicada em decorrência do processo?
24. Existe supervisão, controle e proteção dos sistemas elétricos?
25. Existe geração de resíduos durante a produção?
26. Na etapa de utilização de matéria prima existe controle dos resíduos gerados?
27. Os resíduos gerados são reaproveitados na empresa?
28. Os resíduos são vendidos?
29. Existe conhecimento do que as empresas compradoras fazem com os resíduos?
30. No armazenamento de matéria prima existe distinção entre lotes advindos
dos fornecedores?
Quadro 6: Critério 2 – Eco-eficiência no processo produtivo e do serviço prestado
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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No sub-critério nível de tecnologia utilizada foi considerado Deficitário por apresentar
um índice de 35,71%, isso se deve ao fato de que para produzir energia elétrica utiliza-se
recursos não renováveis onde ocorre dependência de alguns fornecedores, outro agravante é o
tecnologia ter alto grau de complexidade, estas informações estão no Quadro 7.
b) ível de tecnologia utilizada
31. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta viabilidade somente para
a grande escala de funcionamento?
32. A tecnologia apresenta viabilidade em todo o processo desde a utilização da
matéria prima?
33. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta grau de complexidade
Elevado?
34. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta grau de complexidade
Elevado?
35. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
36. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
37. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
38. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
39. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
40. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
41. A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
42. A tecnologia, na prestação de serviço, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
43. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
44. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
Quadro 7: Critério 2 – Nível de tecnologia utilizada
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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No sub-critério aspectos e impactos ambientais do processo a empresa obteve 66,67%
de grau de sustentabilidade considerado regular. Como já descrito no capítulo 2, o processo de
geração de energia elétrica causa grande impacto, apesar disso nota-se o esforço da empresa
em minimizar tais danos, pois caso contrário o índice poderia ser pior. O Quadro 8 mostra as
questões que envolveram esse sub-critério.
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c) Aspectos e impactos ambientais do processo
45. Durante o processo de geração de energia existe controle da poluição?
46. Existe um alto consumo de água no processo de produção?
47. Existe um alto consumo de água total na organização?
48. Existe conhecimento da contaminação do solo pelos administradores?
49. A fonte hídrica utilizada é comunitária?
50. Existe algum reaproveitamento de água no processo?
51. Há controle por parte da empresa para amenizar a poeira causada durante
o processo?
52. Há controle por parte da empresa para amenizar a poluição sonora?
53. Os padrões legais referentes ao processo são integralmente atendidos?
54. São gerados efluentes perigosos durante o processo?
55. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são integralmente
atendidos?
56. São gerados resíduos sólidos perigosos durante o processo produtivo?
57. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são integralmente
atendidos?
58. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos no processo?
59. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em outros processos
produtivos?
60. Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros no processo?
61. São utilizados gases estufa no processo produtivo?
62. São utilizados gases ozônio no processo produtivo?
63. O controle de qualidade engloba normas de avaliação do impacto sobre o
meio ambiente?
64. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de incidente grave?
65. As normas de segurança e meio ambiente são rigorosamente respeitadas
pelos funcionários?
Quadro 8: Critério 2 - Aspectos e impactos ambientais do processo.
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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No sub-critério disponibilidade de capital a empresa obteve-se um índice de
sustentabilidade de 66,67% considerado regular, o que contribuiu para esse resultado foi a
empresa não apresentar lucro operacional na rubrica gerenciamento de resíduos. Como mostra
o Quadro 9.

e) Disponibilidade de capital
75. Existe capital próprio disponível para investimentos em gestão ambiental?
76. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de empréstimos
Para investimentos em gestão ambiental?
77. A organização apresenta lucro operacional na rubrica gerenciamento de
resíduos?
Quadro 9: Critério 2 - Disponibilidade de capital
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.

A
A
D
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No geral do critério o índice foi de 61,01% considerado regular. Assim observa-se
que o desempenho regular se deve ao sub-critério “recursos humanos na organização” que
elevou o resultado de todo o critério.

3.3.2.3 Critério 3 - Indicadores contábeis

Esse critério foi dividido em 2 sub-critérios: a) indicadores ambientais de bens e
direitos e obrigações que obteve grau de sustentabilidade de 53,33%

e b) indicadores

ambientais de contas de resultado com 90,90% . Analisando o critério geral das 26 questões
listadas nesse critério 18 foram consideradas Adequadas e as demais Deficitárias obtendo um
grau de sustentabilidade de 69,23% considerado regular conforme mostra o Quadro 10.

Critério 3 – indicadores contábeis
a) Indicadores ambientais de bens e direitos e obrigações
78. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
79. A empresa possui títulos a receber?
80. A empresa possui outros créditos a receber?
Ativo Realizável a Longo Prazo
81. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
82. A empresa possui títulos a receber?
83. A empresa possui outros créditos a receber?
84. A empresa possui bens em uso no processo de proteção, controle,
preservação e recuperação ambiental?
85. A empresa possui demais elementos do ativo permanente?
86. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento de
tecnologias ambientais?
87. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental?
88. A empresa possui multas e indenizações ambientais?
89. A empresa possui salários e encargos de especialistas da área ambiental?
90. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental a LP?
91. A empresa possui multas e indenizações ambientais a LP?
92. A empresa possui reservas para contingências de natureza ambiental?
b) Indicadores ambientais de contas de resultado
93. A empresa tem auferido receitas relativas a valorização do meio ambiente?
94. Os custos de produção são superiores as receitas?
95. Os custos de produção atingem 50% das receitas?
96. Os custos de produção são inferiores a 50% das receitas?
97. Existe consumo de recursos para controle, preservação, proteção
ambiental e perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição?
98. O consumo de recursos para controle, preservação, proteção ambiental e
perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição tem se mantido
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A
A
A
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constante?
99. O lucro bruto tem aumentado no último período?
100. A empresa paga honorários de profissionais especializados?
101. A empresa paga taxas, contribuições e demais gastos relacionados com
a área ambiental?
102. A empresa paga multas e indenizações por falhas operacionais, como
infração à legislação ou direito de terceiros?
103. A empresa paga multas e indenizações por acidentes ambientais; perdas
por exposição de pessoas e bens à poluição?
Quadro 10: Critério 3 – Lista de verificação
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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A empresa não registra estoques, nem títulos e créditos a receber, e elementos do ativo
permanente que dizem respeito ao meio ambiente. Percebe-se que a não alocação adequada,
em contas específicas como direitos e obrigações impulsionaram ao resultado considerado
Regular. Conforme mostra o Gráfico 7 as porcentagens de questões adequadas e deficitária.

Gráfico 7: Critério 3 – Indicadores contábeis
Fonte: Dados pesquisados.

Mesmo tendo quase 70% das questões adequadas, obteve um grau de sustentabilidade
considerado regular, para chegar a um resultado adequado precisa aprimorar seu plano de
contas, incluindo contas ligadas ao meio ambiente para poder utilizar essas informações para
tomadas de decisões.
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3.3.2.4 Critério 4 - Indicadores gerenciais

Nesse critério das 20 questões que compõem o questionário, apenas 3 foram
consideradas deficitária resultando em um grau de sustentabilidade de 85,00%, ou seja, dentro
da metodologia esse índice é enquadrado como “Adequada”, conforme Quadro 11.

Critério 4 – Indicadores gerenciais
104. A organização está submetida a um a intensa fiscalização por parte dos
órgãos ambientais municipais, estaduais e federais?
105. A empresa já obteve benefícios e/ou premiações pela atuação na
valorização do meio ambiente?
106. A organização é ré em alguma ação judicial referente à poluição
ambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações trabalhistas?
107 Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do processo
produtivo por parte da comunidade?
108. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou preventivas
para a resolução do problema?
109. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado?
110. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos de
acordo com as expectativas das partes interessadas?
111. Os acidentais ou incidentes foram documentados e registrados em meio
adequado?
112. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?
113. São realizados investimentos sistemáticos em proteção ambiental?
114. A empresa trabalha com custos ambientais de prevenção?
115. A empresa trabalha com custos ambientais de avaliação?
116. Existe controle das falhas internas e externas da administração?
117. A avaliação de todo o processo é realizada mensalmente?
118. A avaliação de todo o processo é realizada trimestralmente?
119. Existe alguma forma de controle dos investimentos realizados na
contabilidade ambiental?
120. A empresa tem algum retorno com resíduos no processo produtivo e na
prestação de serviço?
121. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são satisfatórios?
122. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?
123. A empresa acredita numa vantagem competitiva no mercado com a
valorização da questão ambiental?
Quadro 11: Critério 4 – Indicadores gerenciais
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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As questões que influenciaram negativamente o resultado foram as que dizem respeito
com impactos ambientais que a atividade causa a sociedade, como as afirmações de já ter
havido incidentes ou acidentes no passado, reclamações por parte da comunidade no que diz
respeito dos processos produtivos e pela empresa já ter sido ré em processos judiciais
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referentes ao meio ambiente e ações trabalhistas. Apesar disso como mostra o Gráfico 8 a
maioria das questões foram consideradas adequadas.

Gráfico 8: Critério 4 – Indicadores gerenciais
Fonte: Dados da pesquisa

Nota-se que por a atividade de geração e de distribuição de energia elétrica ser
suscetível a impactos ambientais e que em determinadas comunidades é motivo de
reclamações, a empresa se mostra envolvida com os assuntos e está aberta a discussão e
resolução dos problemas.
Visto que coincidentemente o percentual de questões consideradas “adequadas” foi
igual ao grau de sustentabilidade do critério 85%. Os 15% de respostas consideradas
“deficitárias” correspondem a três questões de um total de vinte.

3.3.2.5 Critério 5 - Estratégia ambiental

O critério 5 – estratégia ambiental apresenta um grau de sustentabilidade de 62,50%,
isso porque das 8 questões respondidas apenas 3 foram consideradas deficitárias,
demonstrando que nesse quesito a empresa encontra-se em um estado considerado
“Adequada”, conforme mostra o Quadro 12.
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Critério 5 - Estratégia ambiental
124. A empresa estuda formas de implantar em outras usinas termelétricas, o uso
dos bio-combustíveis?
125. A empresa tem planejamentos de curto ou longo prazo para aumentar a
capturação de carbono?
126. As receitas com créditos de carbono já superaram os investimentos?
127. O projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi desenvolvido pela
própria empresa?
128. É burocrático registro no Comitê Executivo de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo – MDL?
129. O plantio de mais de 290 mil árvores nativas em áreas da Companhia ou
adjacentes em 2007 tem objetivo de gerar Reduções Certificadas de Emissões
(RCEs)?
130. É feito registro de estoque de carbono?
131. A empresa possui em seu Planejamento estratégico a capturação de carbono?

A
A
D

Não é o
objetivo

A
D
A

D
A

Quadro 12: Critério 5 – Estratégia ambiental
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.

A empresa está investindo em pesquisa e desenvolvimento para ampliação do uso de
bio-combustíveis em suas termelétricas, além trabalhar em projetos de reflorestamento e
educação ambiental para crianças. O Gráfico 9 mostra os percentuais de respostas adequadas
e deficitárias considerando que nenhuma não se aplica.

Gráfico 9: Critério 5 – Estratégia ambiental
Fonte: Dados pesquisados

A respeito da questão 126 em que questiona-se sobre as receitas de vendas de créditos
de carbono superarem os investimentos feitos, o entrevistado esclarece que as receitas
provenientes da venda dos créditos de carbono é somente uma parte das receitas totais do
projeto e potencializa a viabilização do mesmo. Não ocorre no tipo de projeto desenvolvido
no setor elétrico. No entanto pode ocorrer em outras atividades.
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3.3.2.6 Critério 6 - Utilização do produto

Esse critério apresenta um grau de sustentabilidade de 66,66% que é justificado por
apresentar 2 questões deficitárias de um total de 7, sendo que uma delas não se aplica (NA) à
organização, conforme mostra o Quadro 13.

CRITÉRIO 6– UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
132. O consumidor tradicional do produto tem disponibilidade de algum
serviço sobre questionamentos da qualidade do produto?
133. O produto é perigoso ou requer atenção e cuidados por parte do usuário?
134. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco potencial ao meio
ambiente e aos seres humanos?
135. O produto situa-se em um mercado de alta concorrência?
136. O produto possui substitutos no mercado ou em desenvolvimento?
137. O produto apresenta consumo por ser artigo de primeira necessidade?
138. O produto apresenta características de alta durabilidade?
Quadro 13: Critério 6 – Utilização do produto
Fonte: Adaptado de Pfitscher, 2004.
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Nesse critério o que influencia o resultado é que o produto é de primeira necessidade é
um produto que exige atenção e cuidados dos usuários. Entende-se que nesse critério
encontram-se dificuldades em sugerir melhorias já que o risco é inerente à própria atividade.

3.3.2.7 Sustentabilidade global

Após a análise individual dos critérios e sub-critérios faz necessário uma análise do
grau de sustentabilidade global. Na Tractebel Energia esse índice foi de 67,16% considerado
Regular, o Gráfico 10 expõe os percentuais das respostas adequadas, deficitárias e que não se
aplicam de todo o questionário.
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Gráfico 10: Sustentabilidade Global
Fonte: Dados pesquisados

Das 138 questões constantes na lista de verificação 90 foram consideradas adequadas,
44 deficitárias e 4 não se aplicaram a empresa, muitos fatores contribuíram para esse
resultado, principalmente no que diz respeito a falta de registros contábeis adequados, bem
como o nível de tecnologia empregada.
Além de verificar a sustentabilidade ambiental da empresa o presente trabalho se
propõe a sugerir um Plano Resumido de Gestão Ambiental, no entanto se faz necessário
analisar quais são as prioridades para a organização, assunto verificado no próximo tópico.

3.3.3 Análise das Prioridades

Tendo exposto os resultados do grau de sustentabilidade em todos os critérios, analisase, na Tabela 2, em quais deles deve-se dedicar mais atenção, para que se tome devidas
providências para melhoria desses índices.
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Tabela 2: Prioridade na sustentabilidade dos critérios
Prioridades Critérios
Sub-critérios
Primeira

Resultado

Processo produtivo e

eco-eficiência no processo

prestação de serviços

produtivo

e

do

Sustentabilidade

61,01%

Regular

serviço

prestado; nível de tecnologia
utilizada;
impactos

aspectos
ambientais

e
do

processo; recursos humanos
na

organização;

disponibilidade de capital
Segunda

Estratégia ambiental

-x-

62,50%

Regular

Terceira

Utilização do produto

-x-

66,66%

Regular

Quarta

Fornecedores

-x-

66,67%

Regular

Quinta

Indicadores contábeis

-x-

69,23%

Regular

Sexta

Indicadores

-x-

85,00%

Adequado

gerenciais
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 165)

Analisando a Tabela 2 percebe-se que o critério em que se obteve o menor grau de
sustentabilidade foi o processo produtivo e prestação de serviços, por isso está elencado na
primeira prioridade. A Tractebel deve preocupar-se prioritariamente principalmente nos subcritérios eco-eficiência no processo produtivo e do serviço prestado, e nível de tecnologia
utilizada, apesar de ter que melhorar nesse aspecto apresentou um índice muito positivo nos
recursos humanos obtendo 100% de sustentabilidade, provando que está no caminho para as
melhorias almejadas.
A segunda prioridade foi estratégia ambiental, pelo fato de a entidade estar iniciando
seus projetos de gerenciamento ambiental a poucos anos, demonstrando que ainda há muito a
ser feito. Há ainda a necessidade de buscar melhorias nos aspectos e impactos ambientais do
processo e na produção e distribuição de energia.
A terceira prioridade diz respeito à utilização do produto, que também teve um grau de
sustentabilidade regular, nesse aspecto pouco se pode fazer pela a empresa, pois o que pesa
nesse quesito são os riscos de acidentes ambientais inerentes a própria atividade.
No próximo tópico propõe-se um plano resumido de gestão ambiental para os
seguintes critérios: processo produtivo e prestação de serviço, estratégia ambiental e
indicadores contábeis.
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3.3.4 Plano Resumido de Gestão Ambiental

Após a identificação das prioridades, têm-se o plano resumido de gestão ambiental que
compreende os objetivos tidos como de primeira prioridade, ou seja, mais importante, diante
da situação da entidade. Para isso, utiliza-se a ferramenta 5W2H, mas nunca se esquecendo da
importância de um acompanhamento contínuo do processo.
É por meio deste plano que são estabelecidos: O que fazer, Por que fazer, Quando
fazer, Onde fazer, Quem deve fazer, Como se deve fazer, e Quanto custa para fazer,
determinando detalhadamente o que precisa ser corrigido buscando alternativas de melhorias
contínuas nos processos das atividades. Por meio das prioridades de melhoria, se obtém
primeiramente como maior nível de preocupação está no processo produtivo.

What?

O que?

Análise do processo produtivo

Why?

Por que?

Evitar grande consumo de combustíveis não–renováveis

When?

Quando?

Um ano

Where?

Onde?

Termelétricas

Who?

Quem?

Pesquisadores

How?

Como?

Com projetos em desenvolvimento no departamento de P&D

How much?

Quanto custa?

Não orçado

Quadro 14: 5W2H – processo produtivo e prestação de serviço
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 99)

Este modelo tem como finalidade auxiliar na correção dos problemas propondo formas
de melhorar desempenhos de diferentes áreas da instituição estudada. No que diz respeito ao
quesito processo produtivo e prestação de serviços a empresa, precisa colocar em prática os
estudos dos projetos desenvolvidos no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, pois
como já foi visto anteriormente a empresa investe nisso.
Além de ter que buscar melhorias no processo produtivo e prestação de serviços a
empresa precisa melhorar sua estratégia ambiental que foi outro critério em que obteve-se um
grau de sustentabilidade regular, pois apesar de investimentos consideráveis a empresa precisa
aprimorar a divulgação de suas ações ligadas ao meio ambiente.
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What?

O que?

Analisar formas de estratégia ambiental

Why?

Por que?

Aumentar a divulgação de ações ligadas ao meio ambiente

When?

Quando?

Um ano

Where?

Onde?

Televisão

Who?

Quem?

Assessoria de imprensa

How?

Como?

Vídeos institucionais, filmes ecológicos.

How much?

Quanto custa?

Não orçado

Quadro 15: 5W2H – estratégia ambiental.
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 99).

Propõe-se investir no aumento da projeção da empresa na mídia para que a população,
governo e investidores, tenham conhecimento das ações ligadas ao meio ambiente. Além
disso, propõe-se um plano para os indicadores contábeis (Quadro 16), por se tratarem de uma
informação válida para tomada de decisão dos gestores e principalmente para evidenciações
de custos, despesas, receitas, ativos e passivos que dizem respeito ao meio ambiente tanto
para atender usuários internos como usuários externos.
What?

O que?

Why?

Por que?

When?

Quando?

Analisar os indicadores contábeis melhoria através de cursos de
qualificação
Implementar novos métodos de gestão com envolvimento da
contabilidade e controladoria ambiental
Um ano

Where?

Onde?

Em toda a organização

Who?

Quem?

Instrutor

How?

Como?

Preparo de palestras de curta duração e mini-cursos sobre o
novo método
Não orçado

How much?

Quanto custa?

Quadro 16: 5W2H – indicadores contábeis.
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 99)

O objetivo é implantar um sistema de gestão ambiental com o envolvimento da
contabilidade e controladoria ambiental visto que no decorrer do estudo ficou evidente, que
nesse aspecto a empresa encontra-se em um grau regular. É necessário fazer uma avaliação
quanto aos cursos para identificar quais são indicados, para atingir ao resultado satisfatório.

4 COCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS

O mercado de carbono surge da necessidade de atitudes urgentes de redução de
emissões de gases causadores do efeito estufa e também, como um estímulo para
empreendedores a fim de obter progresso na direção do desenvolvimento sustentável. O
mercado de carbono é um instrumento de gestão ambiental que possibilita uma compensação
da poluição já auferida ao meio, e ainda ganhos financeiros.
A contabilidade ambiental vem auxiliar, com informações específicas aos gestores na
tomada de decisão, com a missão de evidenciar as mudanças patrimoniais decorrentes da
relação com o meio ambiente, seja ela direta ou indireta. Com o auxílio do SICOGEA, foi
possível mensurar o desempenho da empresa e constatar que apesar haver tantos
investimentos na área ambiental existe uma deficiência na forma de expor e registrar tais
informações.
O formato das respostas da Lista de verificação pertencente à Primeira fase – Terceira
etapa do SICOGEA, apresentadas como “Adequadas” ou “Deficitárias” se mostraram em
alguns momentos taxativas, pois em algumas questões as respostas foram consideradas
“deficitárias”, no entanto poderia ser consideradas “Não adequadas” por não apresentarem
nitidamente uma deficiência. Assim, o sistema poderia ter adaptações no sentido de
pontuações parciais, de 01 a 05 dentro de “Adequado” e considerar-se “Não adequado” em
substituição a “Deficitário”.
Nesse sentido, este capítulo, retoma a problemática, mostra o alcance dos objetivos e
termina com sugestões para futuros trabalhos.

4.1 QUANTO A PROBLEMÁTICA

A problemática desta pesquisa foi resumida na seguinte questão problema: “Como está
a gestão ambiental de uma empresa do ramo de energia elétrica que comercializa créditos de
carbono?”
Verificou-se que a gestão ambiental da empresa está voltada principalmente para
fatores externos, buscando sempre minimizar seus impactos, com ações ligadas a educação
ambiental, reflorestamentos e investimento em pesquisa e desenvolvimento.
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A empresa tem a certificação da totalidade de usinas nas normas ISO NBR 9001 e
14001, além de recentemente ter desenvolvido um mecanismo de desenvolvimento limpo,
estando habilitada a comercializar créditos de carbono.
Ficou evidente que a empresa caminha para a produção voltada ao desenvolvimento
sustentável, pois ao investir no Projeto de Co-Geração de Lages evitou que cerca de 90.000
toneladas mensais de resíduos da indústria madeireira da região de Lages continuassem sendo
depositados à céu aberto, o que resultava na emissão de gás metano derivado da
decomposição da madeira.

4.2 QUANTO AOS OBJETIVOS

O objetivo geral de “Analisar a gestão ambiental da empresa Tractebel Energia S.A.
que comercializa créditos de carbono”. A aplicação parcial do SICOGEA, através da lista de
verificação que faz parte da primeira fase da terceira etapa, mostrou um grau de
sustentabilidade global de 67,16%, que indica que empresa está em um nível regular.
O trabalho teve como o primeiro objetivo específico “conhecer o mercado de créditos
de carbono e o impacto ambiental de usinas de energia elétrica”. Nesse aspecto pode-se
observar que o mercado de carbono surge da necessidade de reverter o quadro de emissões de
gases poluentes na atmosfera, dando a opção para os países que não conseguem reduzir suas
emissões de comprar os CER’s em países em desenvolvimento.
Além disso, percebe-se o propósito do Protocolo de Kyoto de colaborar para que os
países em desenvolvimento, que não fazem parte do Anexo I do protocolo a obter progresso
na direção do desenvolvimento sustentável e ainda ajudar os países desenvolvidos e as
economias em transição que fazem parte do referido Anexo a alcançar suas metas de redução.
Sobre o impacto ambiental de usinas de energia elétrica pode-se concluir que é um
empreendimento que agride o meio ambiente inclusive as eólicas e solares. No caso das
hidrelétricas o impacto maior é ligado a diminuição da correnteza do rio alterando a dinâmica
do ambiente aquático e nas termelétricas é a queima de combustíveis.
Ao analisar as demonstrações contábeis e relatórios da administração foi possível
constatar, custos ambientais referentes à compensação financeira por uso de recursos hídricos,
indenizações a terceiros e custos com a matéria prima para termelétricas, os combustíveis
não-renováveis. Receitas ambientais referentes às vendas de créditos de carbono e cinzas,
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atingindo o segundo o objetivo “analisar as demonstrações contábeis e relatórios da
administração que indiquem custos e receitas com o meio ambiente da empresa estudada”.
Foi possível verificar as ações realizadas com relação à gestão ambiental da empresa,
referente a plantio de árvores, reciclagem, controle de resíduos, educação ambiental,
ictiofauna, qualidade da água, controle de emissões de gases e resíduos das termelétricas,
estudo e controle do impacto da realocação da comunidade local, fauna e flora quando da
instalação das hidrelétricas, alcançando também o terceiro objetivo específico “Verificar quais
as ações realizadas com relação à gestão ambiental da empresa”.
Após a obtenção do grau de sustentabilidade foi possível verificar quais pontos
necessitam de atenção para a melhoria desse índice. Conclui-se que mesmo a empresa
apresentando uma gestão voltada para o meio ambiente, falta a utilização das ferramentas da
contabilidade e controladoria ambiental para gerenciamento dos aspectos e impactos
ambientais.
Em um processo de melhoria contínua na área ambiental apresentam-se propostas para
a empresa. Assim, após a análise de sustentabilidade verificou-se que a primeira prioridade é
o critério “Processo produtivo e prestação de serviços”, pois este apresentou a menor
sustentabilidade (61,01%). A segunda prioridade é “Estratégia ambiental” com 62,50% de
sustentabilidade, considerada também regular. Já a terceira prioridade encontrada é
“Utilização do produto”, com uma sustentabilidade regular de 66,66%.
A quarta prioridade é “Fornecedores” com 66,67%, a quinta prioridade “Indicadores
Contábeis” com 69,23%, ambas consideradas regulares e por último a sexta prioridade
“Indicadores Gerenciais” com 85% de sustentabilidade, a única em toda análise que foi
considerada adequada.
Nesse sentido, apresentou-se um Plano Resumido de Gestão Ambiental para a
primeira, segunda e a quinta prioridade, foi levado em consideração a proximidade dos
demais resultados, e optou-se também pelo critério indicadores contábeis por compreender
sua relevância. Prioriza-se a prática dos projetos em desenvolvimento no Departamento de
Pesquisa e Desenvolvimento, investimento na divulgação de suas ações ligadas ao meio
ambiente e cursos de qualificação.

4.3 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS
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•Sugere-se uma análise com os gestores da empresa sobre a adequação das
informações contidas nas demonstrações contábeis e relatórios da administração;
•Uma segunda sugestão seria a elaboração de um estudo comparativo com empresas
do mesmo ramo em outro estado;
•Análise

do

SICOGEA

na

sua

totalidade

na

empresa.
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APÊDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMPRESA DO RAMO DE
EERGIA ELÉTRICA

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA EMPRESA DO RAMO DE EERGIA ELÉTRICA
CRITÉRIOS
Si ã  Observações
m o
A
Critério 1 – FORECEDORES
1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos renováveis?
D
2. Os fornecedores possuem o monopólio do mercado?
A
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos que causam impacto ao
D
meio ambiente e aos seres humanos?
4. Para a extração/transporte/processamento/distribuição da matéria prima
D
demanda grande consumo de energia?
5. A geração de energia obedece a legislação ambiental?
A
6. Os fornecedores estão comprometidos com o meio ambiente?
A
7. Existe produção continuada que agregam valor a propriedade rural?
A
8. Os principais fornecedores da organização são certificados pelas normas
A
ambientais ISO 14001?
9. Os fornecedores dão garantias de qualidade?
A
10. Os fornecedores dão garantias de segurança?
A
11. As compras da empresa só incluem produtos/serviços recicláveis?
D
12. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os seus produtos
D
usados?
13. A segurança do transporte e da manutenção dos abastecimentos da
A
empresa obedece a normas?
14. O controle na recepção das compras obedece a normas precisas quanto ao
A
meio ambiente?
15. O armazenamento das compras obedece a normas precisas quanto ao
A
meio ambiente?
16. As compras perecíveis estão sujeitas a uma data-limite de utilização?
X
Si Nã N Observações
CRITÉRIO 2 – PROCESSO PRODUTIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
m o
A
a) ECO-EFICIÊCIA O PROCESSO PRODUTIVO E DO SERVIÇO PRESTADO
17. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente poluidores?
D
18. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o processamento do produto?
D
19. O processo produtivo é responsável por um alto consumo de energia?
D
20. A organização atende integralmente as normas relativas à saúde e
A
segurança dos colaboradores internos e externos?
21. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que acompanha os
A
processos produtivos?
22. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre o quadro
A
biogeológico da sua região?
23. A qualidade da água da região é prejudicada em decorrência do processo?
D
24. Existe supervisão, controle e proteção dos sistemas elétricos?
A
25. Existe geração de resíduos durante a produção?
D
26. Na etapa de utilização de matéria prima existe controle dos resíduos gerados?
A
27. Os resíduos gerados são reaproveitados na empresa?
A
28. Os resíduos são vendidos?
A
29. Existe conhecimento do que as empresas compradoras fazem com os resíduos?
D
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30. No armazenamento de matéria prima existe distinção entre lotes advindos
dos fornecedores?
b) ÍVEL DE TECOLOGIA UTILIZADA
31. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta viabilidade somente para
a grande escala de funcionamento?
32. A tecnologia apresenta viabilidade em todo o processo desde a utilização da
matéria prima?
33. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta grau de complexidade
elevado?
34. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta grau de complexidade
elevado?
35. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
36. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
37. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
38. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
39. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
40. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
41. A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
42. A tecnologia, na prestação de serviço, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
43. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
44. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIETAIS DO PROCESSO
45. Durante o processo de geração de energia existe controle da poluição?
46. Existe um alto consumo de água no processo de produção?
47. Existe um alto consumo de água total na organização?
48. Existe conhecimento da contaminação do solo pelos administradores?
49. A fonte hídrica utilizada é comunitária?
50. Existe algum reaproveitamento de água no processo?
51. Há controle por parte da empresa para amenizar a poeira causada durante
o processo?
52. Há controle por parte da empresa para amenizar a poluição sonora?
53. Os padrões legais referentes ao processo são integralmente atendidos?
54. São gerados efluentes perigosos durante o processo?
55. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são integralmente
atendidos?
56. São gerados resíduos sólidos perigosos durante o processo produtivo?
57. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são integralmente
atendidos?
58. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos no processo?
59. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em outros processos
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produtivos?
60. Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros no processo?
61. São utilizados gases estufa no processo produtivo?
62. São utilizados gases ozônio no processo produtivo?
63. O controle de qualidade engloba normas de avaliação do impacto sobre o
meio ambiente?
64. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de incidente grave?
65. As normas de segurança e meio ambiente são rigorosamente respeitadas
pelos funcionários?
d) RECURSOS HUMAOS A ORGAIZAÇÃO
66. A alta administração se mostra efetivamente comprometida com a gestão
ambiental?
67. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido com a gestão
ambiental?
68. A mão de obra empregada é altamente especializada, também em
contabilidade ambiental?
69. Os colaboradores estão voltados a inovações tecnológicas?
70. A criatividade é um dos pontos fortes da organização e de seus
colaboradores?
71. Existe uma política de valorização do capital intelectual?
72. A organização oferece participação nos lucros ou outras formas de
motivação aos colaboradores?
73. Os novos produtos desenvolvidos possuem longos ciclos de
desenvolvimento?
74. Existe algum acompanhamento da área de Recursos Humanos com a
Contabilidade Ambiental?
e) DISPOIBILIDADE DE CAPITAL
75. Existe capital próprio disponível para investimentos em gestão ambiental?
76. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de empréstimos
para investimentos em gestão ambiental?
77. A organização apresenta lucro operacional na rubrica gerenciamento de
resíduos?
CRITÉRIO 3 – IDICADORES COTÁBEIS
a) IDICADORES AMBIETAIS DE BES E DIREITOS E OBRIGAÇÕES
78. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
79. A empresa possui títulos a receber?
80. A empresa possui outros créditos a receber?
Ativo Realizável a Longo Prazo
81. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
82. A empresa possui títulos a receber?
83. A empresa possui outros créditos a receber?
84. A empresa possui bens em uso no processo de proteção, controle,
preservação e recuperação ambiental?
85. A empresa possui demais elementos do ativo permanente?
86. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento de
tecnologias ambientais?
87. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental?
88. A empresa possui multas e indenizações ambientais?
89. A empresa possui salários e encargos de especialistas da área ambiental?
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90. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental a LP?
91. A empresa possui multas e indenizações ambientais a LP?
92. A empresa possui reservas para contingências de natureza ambiental?
b) IDICADORES AMBIETAIS DE COTAS DE RESULTADO
93. A empresa tem auferido receitas relativas a valorização do meio ambiente?
94. Os custos de produção são superiores as receitas?
95. Os custos de produção atingem 50% das receitas?
96. Os custos de produção são inferiores a 50% das receitas?
97. Existe consumo de recursos para controle, preservação, proteção
ambiental e perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição?
98. O consumo de recursos para controle, preservação, proteção ambiental e
perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição tem se mantido
constante?
99. O lucro bruto tem aumentado no último período?
100. A empresa paga honorários de profissionais especializados?
101. A empresa paga taxas, contribuições e demais gastos relacionados com
a área ambiental?
102. A empresa paga multas e indenizações por falhas operacionais, como
infração à legislação ou direito de terceiros?
103. A empresa paga multas e indenizações por acidentes ambientais; perdas
por exposição de pessoas e bens à poluição?
CRITÉRIO 4 – IDICADORES GERECIAIS
104. A organização está submetida a um a intensa fiscalização por parte dos
órgãos ambientais municipais, estaduais e federais?
105. A empresa já obteve benefícios e/ou premiações pela atuação na
valorização do meio ambiente?
106. A organização é ré em alguma ação judicial referente à poluição
ambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações trabalhistas?
107 Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do processo
produtivo por parte da comunidade?
108. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou preventivas
para a resolução do problema?
109. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado?
110. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos de
acordo com as expectativas das partes interessadas?
111. Os acidentais ou incidentes foram documentados e registrados em meio
adequado?
112. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?
113. São realizados investimentos sistemáticos em proteção ambiental?
114. A empresa trabalha com custos ambientais de prevenção?
115. A empresa trabalha com custos ambientais de avaliação?
116. Existe controle das falhas internas e externas da administração?
117. A avaliação de todo o processo é realizada mensalmente?
118. A avaliação de todo o processo é realizada trimestralmente?
119. Existe alguma forma de controle dos investimentos realizados na
contabilidade ambiental?
120. A empresa tem algum retorno com resíduos no processo produtivo e na
prestação de serviço?
121. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são satisfatórios?
122. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?
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123. A empresa acredita numa vantagem competitiva no mercado com a
A
valorização da questão ambiental?
CRITÉRIO 5 - ESTRATÉGIA AMBIETAL
124. A empresa estuda formas de implantar em outras usinas termelétricas, o uso dos A
bio-combustíveis?
125. A empresa tem planejamentos de curto ou longo prazo para aumentar a
A
capturação de carbono?
126. As receitas com créditos de carbono já superaram os investimentos?
127. O projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi desenvolvido pela
própria empresa?
128. É burocrático registro no Comitê Executivo de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo – MDL?
129. O plantio de mais de 290 mil árvores nativas em áreas da Companhia ou
adjacentes em 2007 tem objetivo de gerar Reduções Certificadas de Emissões
(RCEs)?
130. É feito registro de estoque de carbono?
131. A empresa possui em seu Planejamento estratégico a capturação de carbono?
CRITÉRIO 6– UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
132. O consumidor tradicional do produto tem disponibilidade de algum
serviço sobre questionamentos da qualidade do produto?
133. O produto é perigoso ou requer atenção e cuidados por parte do usuário?
134. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco potencial ao meio
ambiente e aos seres humanos?
135. O produto situa-se em um mercado de alta concorrência?
136. O produto possui substitutos no mercado ou em desenvolvimento?
137. O produto apresenta consumo por ser artigo de primeira necessidade?
138. O produto apresenta características de alta durabilidade?
Fonte: Adaptado de Pfitscher (2004, p. 160)
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1 INTRODUÇÃO
A Lages Bioenergética Ltda contratou a Det Norske Veritas Certification Ltd. (DNV) para
validar o Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages na cidade de Lages, Estado de Santa
Catarina, Brasil (doravante denominado “o projeto”).
Este relatório sumariza as evidências da validação do projeto, realizado com base nos critérios da
UNFCCC para projeto de MDL, bem como nos critérios fornecidos para assegurar operações
consistentes de projeto, monitoramento e relatório.
A equipe de validação é composta pelos seguintes especialistas:
Sra. Cintia Dias
DNV Rio de Janeiro Líder da equipe, especialista no setor de resíduos
Sr. Luis Filipe Tavares DNV Rio de Janeiro Auditor de MDL
Sr. Michael Lehmann DNV Oslo
Revisor técnico

1.1 Objetivo da Validação
O propósito de uma validação é ter uma avaliação da concepção do projeto por uma terceira
parte independente. Em particular, a linha de base do projeto, o plano de monitoramento, e a
conformidade do projeto com critérios relevantes da UNFCCC e do país anfitrião são validados
de forma a confirmar que a concepção do projeto, como documentada, está fundamentada e de
acordo com os critérios identificados. A validação é um requisito para todos os projetos de MDL
e é vista como necessária para fornecer garantia para as partes interessadas da qualidade do
projeto e sua intenção em gerar reduções de certificadas de emissão (RCEs).

1.2 Escopo
O escopo da validação está definido como uma revisão objetiva e independente do documento de
concepção do projeto (DCP). O DCP é revisado de acordo com os critérios estabelecidos no
Artigo 12 do Protocolo de Quioto, nas modalidades e procedimentos do MDL conforme definido
nos Acordos de Marrakech e nas decisões relevantes do Conselho Executivo do MDL. A equipe
de validação, com base nas recomendações do Manual de Validação e Verificação /5/, empregou
uma abordagem baseada em risco, focando na identificação de riscos significativos para
implementação do projeto e para a geração de RCEs.
A validação não significa fornecer qualquer tipo de consultoria para os participantes do projeto.
Entretanto, a solicitação de esclarecimentos ou de ações corretivas pode fornecer subsídios para
melhoria da concepção do projeto.

1.3 Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages
O objetivo desta atividade de projeto de MDL de pequena escala proposta é evitar as emissões de
metano provenientes da decomposição anaeróbica de resíduos de madeira dispostos em pilhas
(decomposição de biomassa) através da combustão controlada dos resíduos de madeira em um
processo de co-geração, o qual gera simultaneamente eletricidade. Esta eletricidade é fornecida
para a companhia de distribuição local, e a energia térmica proveniente da co-geração é
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fornecida para clientes industriais na vizinhança do projeto. Somente reduções de emissão para
as emissões de metano evitadas são reivindicadas pelo projeto.
As reduções de emissão são geradas pela queima de biomassa que de outra forma teria sido
submetida à decomposição. Portanto, o projeto envolve as emissões de metano evitadas devido
ao fato de a biomassa não estar sendo depositada. Durante os dez anos de período de obtenção de
créditos começando em 01 de Novembro de 2004, as reduções de emissão esperadas são
estimadas em 2.204.394 tCO2e. As reduções de emissão anuais da atividade de projeto proposta
são estimadas em 220.439 tCO2e. Estas reduções de emissão foram recalculadas.

2 METODOLOGIA
A validação consistiu das três fases a seguir:
I uma revisão da documentação aplicada à concepção do projeto, a linha de base e ao plano de
monitoramento
II entrevistas de esclarecimento com as partes interessadas no projeto
III a resolução de questões pendentes e a emissão do relatório final de validação e de opinião.
De modo a assegurar transparência, um protocolo de validação foi preparado especificamente
para o projeto, de acordo com o Manual de Validação e Verificação /5/. O protocolo apresenta de
forma transparente os critérios (requisitos), meios de verificação e os resultados da validação dos
critérios identificados. O protocolo de validação serve aos seguintes objetivos:
¾ Organizar, detalhar e esclarecer os requisitos que um projeto de MDL deve atender;
¾ Assegurar a transparência do processo de validação onde o validador irá documentar
como um determinado requisito foi validado e o resultado da validação.
O protocolo de validação consiste de três tabelas. As diferentes colunas nessas tabelas são
descritas na Figura 1.
O protocolo de validação preenchido para o “Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages”
está incluído no Apêndice A deste relatório.
Constatações encontradas durante a validação podem também ser devidas ao não atendimento
dos critérios do protocolo de validação ou onde um risco ao atendimento dos objetivos do projeto
seja identificado. Solicitações de Ações Corretivas (CAR) são emitidas, onde:
i)

erros foram cometidos com uma influência direta sobre os resultados do projeto;

ii)

os requisitos do protocolo de validação não foram atendidos;

iii)

existe um risco de que o projeto não seja aceito como um projeto de MDL ou que as
reduções de emissão não sejam certificadas.

O termo Esclarecimento pode ser utilizado onde uma informação adicional é necessária para
esclarecer completamente uma questão.
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Tabela 1 do protocolo de Validação: Requisitos Obrigatórios para Atividades de Projeto de MDL
Requisitos

Referência

Conclusão

Referência Cruzada

Requisitos que o projeto
deve atender.

Fornece uma
referência à
legislação ou acordos
onde os requisitos
são encontrados.

Isto é aceitável com base nas
evidências apresentadas (OK),
uma Solicitação de Ação
Corretiva (CAR) de risco ou
não atendimento ao requisito
estabelecido ou uma
solicitação de Esclarecimento
(CL) onde são necessários
esclarecimentos adicionais.

Utilizada para referenciar
questões relevantes da
checklist na Tabela 2 para
mostrar como os requisitos
específicos são validados.
Isto assegura transparência
ao processo de validação.

Tabela 2 do Protocolo de Validação: Checklist de Requisitos
Questão da checklist

Referência

Meios de
Verificação (MoV)

Comentário

Conclusão Preliminar
e/ou Final

Os vários requisitos na
Tabela 1 estão ligados às
questões da checklist que
o projeto deve cumprir.
A checklist é organizada
em 3 diferentes seções.
Cada seção é então
adicionalmente
subdividida. O nível mais
baixo representa uma
questão da checklist.

Fornece
uma
referência
aos
documentos
em que é
encontrada
a resposta à
questão ou
item da
checklist.

Explica como é
investigada a
conformidade com
a questão da
checklist. Exemplos
de meios de
verificação são
revisão de
documento (DR) ou
entrevista (I). N/A
significa não
aplicável.

A seção é usada
para elaborar e
discutir a questão
da checklist e/ou
a conformidade
com a questão. É
usada
adicionalmente
para explicar as
conclusões
alcançadas.

Isto é aceitável com base
nas evidências
apresentadas (OK), ou
uma Solicitação de Ação
Corretiva (CAR) devido à
não-conformidade com a
questão da checklist
(Consultar abaixo). Uma
solicitação de
Esclarecimento (CL) é
usada quando a equipe de
validação identificou uma
necessidade de
esclarecimento adicional.

Tabela 3 do Protocolo de Validação: Resolução das Solicitações de Ações Corretivas e Esclarecimentos
Relatório preliminar de
solicitações de ação
corretiva e de
esclarecimentos

Ref. à Tabela 2

Resumo da resposta dos
participantes do projeto

Conclusão Final

Se as conclusões do
rascunho da Validação
são uma Solicitação de
Ação Corretiva ou uma
Solicitação de
Esclarecimento, estas
devem ser listadas nesta
seção.

Referência ao número
da questão da checklist
na Tabela 2 onde a
Solicitação de Ação
Corretiva ou
Solicitação de
Esclarecimento é
explicada.

As respostas fornecidas
pelos participantes do
projeto durante as
comunicações com a
equipe de validação
devem ser sumarizadas
nesta seção.

Esta seção deverá sumarizar
as respostas da equipe de
validação e as conclusões
finais. As conclusões deverão
também ser incluídas na
Tabela 2, como “Conclusão
Final”.

Figura 1 Tabelas do protocolo de validação
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2.1 Revisão da Documentação
O DCP (versão 1 de Agosto de 2005) /1/ submetido pela Lages Bioenergética Ltda e o DCP
revisado de Setembro de 2005 /2/ foram examinados pela DNV. O plano de monitoramento do
projeto /3/ bem como as planilhas revisadas apresentando os cálculos da redução de emissão
também foram examinadas /3//4/.
Outros documentos, tal como o Relatório de Impacto Ambiental, as Licenças Ambientais e as
condicionantes das licenças, bem como as cartas encaminhadas aos atores locais foram também
examinados durante as entrevistas de forma a assegurar a precisão das informações relevantes.

2.2 Entrevistas
Em 14 e 15 de Setembro de 2005 a DNV realizou uma visita ao local do Projeto e entrevistas
com a Lages Bioenergética, Sofia e Battistella em Lages, Estado de Santa Catarina, para
confirmar e solucionar as questões identificadas durante a revisão da documentação.
Os principais tópicos das entrevistas foram:
¾ Tecnologia do projeto: saída de energia, experiência com a tecnologia de caldeira a
biomassa e providências para a transferência de tecnologia e capacitação, incluindo
treinamento dos funcionários;
¾ Disponibilidade de biomassa
¾ Uso de biomassa na Battistella e Sofia antes e depois da implementação do projeto;
¾ Impactos ambientais e seus controles;
¾ Sistemas de co-geração;
¾ Requisitos de calibração;
¾ Procedimentos de GQ/CQ;
¾ Procedimentos de emergência/ações corretivas, isto é providências para mitigar
emergências, isto é fogo, procedimentos para ações corretivas e revisão do desempenho
do projeto;
¾ Processo de consulta com atores locais.

2.3 Resolução das Solicitações de Esclarecimento e Ação Corretiva
O objetivo desta fase da validação foi solucionar as questões pendentes, as quais precisavam ser
esclarecidas antes da conclusão positiva da DNV sobre a concepção do projeto.
A validação inicial do projeto identificou duas Solicitações de Ação Corretiva e uma solicitação
de Esclarecimento. Estas Solicitações de Ação Corretiva e de Esclarecimento foram
apresentadas aos participantes do projeto no relatório preliminar de validação da DNV de 3 de
Agosto de 2005 (ver. 0). As respostas dos participantes do projeto às constatações do relatório de
preliminar de validação, incluindo a submissão de um DCP revisado em Setembro de 2005,
atenderam as Solicitações de Ação Corretiva e de Esclarecimento de maneira satisfatória à
DNV. Para garantir a transparência do processo de validação, as preocupações levantadas estão
documentadas na Tabela 3 do protocolo de validação no Apêndice A.
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3 CONSTATAÇÕES DA VALIDAÇÃO
As constatações da validação são relatadas nas seções seguintes. O critério de validação
(requisitos), os meios de verificação e os resultados a partir da validação dos critérios
identificados estão documentados em maior detalhe no protocolo de validação no Apêndice A.

3.1 Exigências de Participação
O participante do projeto é a Lages Bioenergética Ltda do Brasil. A Parte anfitriã, o Brasil,
atende as exigências relevantes de participação. Nenhuma Parte Anexo I está identificada ainda
para o projeto.

3.2 Concepção do Projeto
O projeto evita emissões de metano com as emissões do projeto sendo menores que 15
quilotoneladas anuais de dióxido de carbono equivalente. O projeto é portanto elegível como
uma atividade de projeto de MDL de pequena escala de Metano Evitado (Categoria III.E), como
definido no Apêndice B das modalidades e procedimentos simplificados para atividades de
projeto de MDL de pequena escala /7/.
As modalidades e procedimentos simplificados não fornecem uma orientação adicional sobre
quais emissões do projeto devem ser consideradas para determinar se um projeto atende o limite
de elegibilidade de pequena escala para a categoria III.E, isto é, as emissões do projeto devem
ser menores que 15.000 tCO2e por ano. Entretanto, a definição das emissões do projeto,
selecionada como sendo as emissões de CH4 e N2O devido à combustão incompleta da biomassa
com a exclusão das emissões biogênicas de CO2 provenientes da combustão da biomassa, estão
em linha com outras metodologias aprovadas de linha de base e monitoramento do MDL.
A concepção do projeto reflete as boas práticas de engenharia, e a tecnologia bem como as
práticas promovidas por este projeto são ambientalmente seguras e confiáveis. A planta
termelétrica utiliza como combustível resíduos de biomassa com alta granulometria e diferentes
poderes caloríficos fornecidos por terceiros. Devido à característica destes resíduos, um
equipamento para tratar os mesmo antes do seu uso foi instalado. Este equipamento fragmenta,
tritura e homogeneiza aproximadamente 10% a 15% dos resíduos de madeira e produzirá uma
mistura de combustível desejada para combustão na caldeira.
Efeitos sociais e outros efeitos ambientais que as reduções de emissão de GEE proporcionam são
descritos. Por utilizar resíduos de biomassa provenientes de indústrias madeireiras e gerar
eletricidade renovável (não são requeridas RCEs pela substituição de eletricidade no sistema
elétrico), o projeto provavelmente contribui para o desenvolvimento sustentável no Brasil.
O projeto não receberá qualquer financiamento público de Partes incluídas no Anexo I. A
validação não revelou qualquer informação que indique que o financiamento do projeto possa ser
considerado como um desvio de fundos de AOD para o Brasil.

3.3 Linha de Base do Projeto
A linha de base do projeto é estabelecida de acordo com a metodologia simplificada de linha de
base para atividades de projeto de MDL de pequena escala da categoria III.E (Outras Atividades
de Projeto / Metano Evitado) e o cenário de linha de base é a situação onde os resíduos de
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madeira são deixados à decomposição e metano é emitido para a atmosfera. A quantidade de
metano produzida a partir da decomposição da biomassa depositada na ausência do projeto é
determinada usando fatores de emissão do IPCC de acordo com a situação do projeto. Para os
resíduos de madeira comprados no mercado spot, o fator MCF padrão usado é 0,4 já que a
profundidade dos depósitos de resíduos é menor que 5 metros. Para os resíduos de madeira
comprados de um dos fornecedores da planta, Battistella, o MCF considerado é 0,8 baseado no
padrão IPCC para depósitos de resíduos não administrados e com profundidades maiores ou
iguais a 5 metros. Este fornecedor foi examinado durante as entrevistas e este fator foi julgado
apropriado para as estimativas. Para o outro fornecedor, Sofia, um recálculo foi solicitado com
base em um fator de 0,4 e este foi corretamente aplicado pelo proponente do projeto no DCP
revisado /2/.

3.4 Adicionalidade
Uma metodologia simplificada de linha de base pode ser usada para atividades de projeto de
MDL de pequena escala se os participantes do projeto são capazes de demonstrar que a atividade
de projeto não seria implementada de outra forma devido a existência de barreiras. Barreiras
tecnológicas, barreiras devido a práticas predominantes e outras barreiras foram consideradas. A
avaliação da DNV das barreiras apresentadas é a seguinte:
DNV foi capaz de confirmar que o projeto enfrenta as barreiras apresentadas. Embora a
tecnologia envolvida neste cenário esteja disponível no mercado e tenha sido efetivamente
utilizada no Brasil, este projeto de co-geração é o primeiro do seu tipo com tal capacidade
instalada e com o objetivo único de vender energia para o sistema elétrico e vapor para fins
comerciais. Como a planta de co-geração não tem suas próprias fontes de madeira, também deve
existir um processo de logística que deve ser implementado para assegurar o contínuo
fornecimento de resíduos de madeira. Além disso, a planta tem que pagar penalidades comerciais
ou substituir a energia no caso de incapacidade de fornecimento para atendimento do sistema
elétrico, devido aos seus acordos comerciais.
A prática predominante na região é dispor a serragem e cascas de árvore (resíduos de madeira)
em pilhas a céu aberto sem um controle associado. Como a região enfrenta um aumento do uso
de madeira, o cenário sem o projeto seria a continuação do empilhamento dos resíduos de
madeira. O projeto, portanto, enfrenta barreiras devido a práticas predominantes. Por esta razão,
é suficientemente demonstrado que o projeto não é o cenário de linha de base provável e que as
reduções de emissão atribuídas ao projeto são adicionais ao que teria ocorrido na ausência do
projeto.

3.5 Plano de Monitoramento
O projeto utiliza a metodologia simplificada de monitoramento como descrita para as atividades
de projeto de MDL de pequena escala da categoria III.E.
A quantidade de resíduos de madeira comprada de cada fonte é monitorada.
Os fatores de emissão do transporte da biomassa foram calculados e serão monitorados. Para o
combustível usado no transporte interno a quantidade de óleo diesel comprada será monitorada e
registrada mensalmente. Estes valores serão somados anualmente e repassados para a planilha de
monitoramento. As emissões resultantes do transporte externo de biomassa para o projeto e do
transporte das cinzas a partir do projeto serão determinadas com base na distância de transporte,
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capacidade média dos caminhões e consumo médio de combustível por caminhão e km. Cada
novo fornecedor de resíduos de madeira ou novo local de descarte das cinzas será registrado e os
dados sobre a distância e capacidade média dos caminhões serão repassados para a planilha de
monitoramento para determinar as emissões relacionadas ao transporte.
A capacidade dos caminhões para o transporte externo da biomassa e das cinzas será medida
utilizando-se equipamentos de pesagem. A quantidade de cinzas produzidas e transportadas para
o local de descarte será monitorada utilizando-se balanças no momento em que as cinzas
estiverem deixando o projeto.
As responsabilidades e autoridades detalhadas para administração do projeto, procedimentos de
monitoramento e procedimentos de GQ/CQ foram apresentados em um documento anexo e
foram examinados durante as entrevistas. As práticas de monitoramento são consideradas
apropriadas.

3.6 Cálculo das Emissões de GEE
Os cálculos da linha de base estão de acordo com a metodologia simplificada de linha de base
para projetos de MDL de pequena escala da categoria III.E:
BEy = Qbiomass*CH4_IPCCdecay*CH4_GWP
Onde:
BEy: Emissões de metano da linha de base provenientes da decomposição da biomassa (toneladas de CO2 equivalente)
Qbiomass: Quantidade de biomassa tratada pela atividade de projeto (toneladas)
CH4_GWP: GWP para o CH4 (toneladas de CO2 equivalente/ tonelada de CH4)

e
CH4_IPCCdecay = (MCF*DOC*DOCF*F*16/12)
Onde:
CH4_IPCCdecay: Fator IPCC de emissão de CH4 para decomposição de biomassa na região da atividade de projeto (toneladas
de CH4/tonelada de biomassa ou resíduo orgânico)
MCF: Fator de correção do metano para depósitos pouco profundos de resíduos (fração) (padrão é 0,4)
MCF: Fator de correção do metano para depósitos profundos de resíduos (fração) (padrão é 0,8)
DOC: Carbono orgânico degradável (fração, ver equação abaixo ou padrão é 0,3)
DOCF: Fração de DOC diferenciada para gás de aterro (padrão é 0,77)
F: Fração de CH4 no gás de aterro (padrão é 0,5)

O metano evitado foi determinado usando um MCF padrão IPCC para depósitos não
administrados e pouco profundos (< 5 m de resíduos), uma DOC de 0,3 para resíduos de madeira
e um DOCF padrão IPCC de 0,77. A seleção destes fatores é julgada ser aceitável.
Para os resíduos de madeira comprados dos dois principais fornecedores da planta de co-geração,
o MCF originalmente considerado foi 0,8. Isto foi baseado no padrão IPCC para depósitos não
administrados e com profundidades maiores ou iguais a 5 metros. Estes dois fornecedores foram
visitados durante as entrevistas de modo a confirmar a aplicabilidade do MCF selecionado. Um
fornecedor – Battistella – tem grandes quantidades de resíduos de madeira que são depositadas e
o fator selecionado para o MCF de 0,8 é, portanto, julgado ser apropriado. O outro fornecedor –
Sofia – vende resíduos de madeira que são obtidos de terceiros, sendo difícil justificar um MCF
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de 0,8. No DCP revisado /2/ o MCF para os resíduos de madeira deste fornecedor é, portanto,
ajustado para 0,4.
As emissões da atividade de projeto são calculadas de acordo com a metodologia simplificada de
linha de base para projetos de MDL de pequena escala da categoria III.E:
PEy = QCbiomass*Ebiomass(CH4bio_comb*CH4_GWP+N2Obio_comb*N2O_GWP)/10^6
onde,
PEy: Emissões da atividade de projeto (ktCO2e/ano);
QCbiomass: Quantidade de biomassa consumida pela atividade de projeto (t/ano);
Ebiomass: Conteúdo de energia da biomassa (TJ/t);
CH4bio_comb: Fator de emissão de CH4 para a combustão de biomassa e resíduos (incluindo degetos e resíduos agrícolas,
municipais e industriais) (kgCH4/TJ). Valor padrão é de 300 kgCH4/TJ de acordo com AMS III.E, o qual é baseado no valor
padrão geral estabelecido pelo IPCC. Entretanto, 30 kgCH4/TJ foi utilizado de acordo com o valor padrão IPCC específico
para a indústria de energia;
CH4_GWP: GWP para o CH4 (tCO2e/tCH4);
N2Obio_comb: Fator de emissão de N2O para a combustão de biomassa e resíduos (incluindo degetos e resíduos agrícolas,
municipais e industriais) (kgN2O/TJ, valor padrão é 4);
N2O_GWP: GWP para o N2O (tCO2e/tN2O).

30 kgCH4/TJ foi utilizado como fator de emissão para as emissões de metano do projeto
provenientes da combustão de resíduos de madeira de acordo com o valor padrão IPCC
específico para a indústria de energia. De acordo com AMS III.E o valor padrão é 300 kgCH4/TJ.
Entretanto, o valor selecionado de 30 kgCH4/TJ está baseado no valor padrão IPCC para madeira
e resíduos de madeira na indústria de energia. O fator de emissão selecionado é, portanto,
julgado ser aplicável ao projeto*.
As emissões resultantes do transporte interno de biomassa são contabilizadas, e as fórmulas e
premissas usadas para calcular estas emissões parecem razoáveis e conservadoras de acordo com
as diretrizes do IPCC. Fatores de emissão do transporte de 3,17 tCO2/t, de 0,18 kgCH4/t e de
0,09 kgN2O/t para a biomassa transportada foram calculados. Para todos os resíduos de madeira
usados este fator será aplicado para determinar as emissões relacionadas ao transporte. É
demonstrado que as emissões originadas pelo transporte de resíduos dentro e fora da planta – 411
tCO2e/ano – são significativamente menores que a quantidade que seria produzida pela
decomposição da biomassa em condições normais – 223.509 tCO2e/ano.
Para atividades de projeto usando biomassa, as fugas devem ser consideradas. Os efeitos das
fugas potenciais provenientes do uso competitivo da biomassa bem como do transporte de
biomassa foram considerados. É estabelecido que não há atualmente uso competitivo da
biomassa que esgotaria as fontes de biomassa para a planta. Uma das razões chave é que uma das
atividades principais na região Sul do Brasil, onde o projeto está localizado, é a indústria
madeireira, com muitas serrarias. Estas serrarias geram enormes quantidades de resíduos de
biomassa (serragem), e a legislação brasileira proíbe a queima não controlada desta biomassa.
Como resultado, as serrarias têm enormes quantidades de resíduos de biomassa que são deixados
à decomposição. Está confirmado que o projeto representa uma solução para o problema dos
resíduos de biomassa na região. Portanto, o projeto provavelmente não resulta na escassez de
*

Mesmo se o valor padrão de 300 kgCH4 por TJ é aplicado, as emissões do projeto são esperadas ficar abaixo de 15.000 tCO2e
por ano.
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biomassa que possa levar outros usuários de biomassa a consumir outros combustíveis (efeitos
de fuga em terceiros).
Os efeitos das fugas relacionadas ao transporte externo de biomassa também foram discutidos de
acordo com o parágrafo 8 das metodologias simplificadas de linha de base e monitoramento para
atividades de projeto de MDL de pequena escala, as quais requerem que as fugas devem ser
consideradas no caso de atividades de projeto usando biomassa, a fórmula e premissas utilizadas
para calcular estas emissões parecem razoáveis e conservadoras de acordo com as diretrizes do
IPCC. Fatores de emissão do transporte de 1,097 kgCO2/km, de 0,00006 kgCH4/km e de
0,000031 kgN2O/km para a biomassa transportada foram usados nos cálculos. Para todos os
resíduos de madeira usados este fator será aplicado para determinar as emissões relacionadas ao
transporte. É demonstrado que as emissões originadas pelo transporte de resíduos para a planta
são significativamente menores que a quantidade que seria produzida pela decomposição da
biomassa em condições normais /4/.

3.7 Impactos Ambientais
De acordo com a legislação brasileira projetos de energia renovável precisam ter uma permissão
para operação. A licença ambiental de operação nº CPS/002/2.005 da Agência Ambiental do
Estado de Santa Catarina (FATMA – Fundação do Meio Ambiente) já foi emitida. Portanto, os
impactos ambientais do projeto foram suficientemente avaliados e levados em consideração.
A planta de energia renovável recebeu autorização para implementação através da Resolução
583 (29 de Outubro de 2002) da ANEEL, a Agência Brasileira de Regulação do Setor Elétrico
com capacidade de 28 MW.

3.8 Comentários dos Atores Locais
De acordo com a Resolução 1 da AND brasileira, os atores locais foram convidados a comentar
sobre o projeto. Os principais atores brasileiros receberam cartas e foram convidados a
apresentar comentários dentro de um período de 30 dias. Estas cartas foram enviadas ao
validador e foram verificadas durante as entrevistas.
Os atores selecionados foram: Prefeitura Municipal de Lages, Câmara de Vereadores de Lages,
Agências Ambiental Estadual e Municipal, Fórum Brasileiro de ONGs, Ministério Público (a
instituição permanente essencial às funções legais, responsável pela defesa da ordem legal,
democracia e interesses sociais/individuais) e associações comunitárias locais. Dois comentários
positivos foram recebidos.

4 COMENTÁRIOS DAS PARTES, ATORES E ONGS
O DCP de Agosto foi publicado no portal de mudanças climáticas da DNV
(www.dnv.com/certification/climatechange) e as Partes, atores e ONGs foram, através do portal
do MDL, convidadas a apresentar comentários durante um período de 30 dias de 26 de Julho de
2005 a 24 de Agosto de 2005.
Dois comentários positivos foram recebidos, um em 29 de Julho de 2005 e outro em 30 de Julho
de 2005. Os comentários (na forma não editada) e como a DNV considerou os comentários
recebidos são apresentados abaixo.
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Comentário de: Luciano Koeche Goulart
Inserido em: 29 de Julho de 2005
Assunto: A importância do Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages
Comentário: A decomposição da biomassa em aterros produz gás metano um dos três principais
gases que estão supostamente causando o aquecimento global. Ele é vinte vezes mais potente que
o dióxido de carbono, e é produzido a partir da decomposição de biomassa. Metano (CH4), que é
o principal componente do gás natural é normalmente descartado diretamente no ar. Tractebel
Energia S.A. (Grupo Suez) tem uma companhia chamada Lages Bioenergética Ltda. localizada
em Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil. Esta companhia desenvolveu um projeto que produz
Biocombustíveis usando os resíduos de madeira das indústrias de madeira antes de o processo de
decomposição começar. Esta nova fonte de energia tem um potencial para substituir substanciais
quantidades de combustíveis fósseis atualmente utilizados para produzir Eletricidade, energia
Térmica, ou como combustível para Transporte. Tractebel já está produzindo 28mw/hr de
energia elétrica, e 25.000kcal/hr (calor) de energia térmica. Este projeto certamente coloca a
Tractebel no caminho certo prevendo que resíduo de madeira é uma grande fonte nas previsões
de curto e longo prazo de biocombustíveis. Iniciativas de Companhias, como a Lages
Bioenergética Ltda., concentrando investimentos e estratégias nas questões ambientais, em
regiões em desenvolvimento, devem ser inquestionavelmente valorizadas e apoiadas por todos
nós.
Luciano Koeche Goulart
Ms Finance
737 Post St. #1312
San Francisco, CA, USA
lgoulart@aboutalltrading.com

Comentário de: Joaquim Goulart Jr.
Inserido em: 30 de Julho de 2005
Assunto: Projeto Lages Bioenergética
Comentário: Com o conhecimento que eu tenho a respeito da companhia Lages Bioenergética
Ltda, subsidiária da Tractebel Energia S.A. (Grupo Suez), e sua Planta de Geração, localizada no
Município de Lages, Santa Catarina, Brasil, eu fortemente acredito que este projeto inovador
atenderá às necessidades do nosso estado. Por um longo tempo esta região tem sido um pólo de
produção de madeira. Primeiro com a extração de pinheiros conhecidos como Araucaria
Angustifolia (nativo), e agora com os Pinheiros conhecidos como Eliotis, e Taeda (plantação de
florestas nova).
Com a implementação da Lages Bioenergética Ltda, os resíduos materiais que provém das
atividades madeireiras não serão mais acumulados no meio ambiente e nem serão queimados em
fornos com baixa tecnologia que promovem a liberação de CO2 para a atmosfera. Esta Planta
ajudará a reduzir a liberação de Gás Metano para a atmosfera, e ajudará a prevenir o efeito
estufa.
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Este é um projeto baseado na produção de energia renovável, usando resíduos da Indústria
Madeireira. Esta companhia tem uma correta abordagem ecológica.
Eu gostaria de parabenizar a Tractebel, e o Grupo Suez por este grande projeto.
Joaquim Goulart Jr.
Secretário Executivo de Lages
Lages, Santa Catarina, Brasil
Telefone: 55 49 3222 3798
E-mail: joaquimg@hotmail.com

Como a DNV considerou os comentários recebidos nesta validação:
Ambos os comentários apóiam o projeto e não levantam quaisquer questões que necessitem ser
avaliadas na validação do projeto pela DNV.
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5 OPINIÃO DE VALIDAÇÃO
Det Norske Veritas Certification Ltd. (DNV) realizou a validação do “Projeto de Redução de
Emissões de Metano Lages” no Brasil. A validação foi realizada com base nos critérios do
UNFCCC para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e nos critérios país anfitrião, bem
como nos critérios fornecidos para assegurar operações consistentes de projeto, monitoramento
e relatório.
A revisão da documentação de concepção do projeto e as subseqüentes entrevistas forneceram à
DNV evidências suficientes para determinar o atendimento do critérios mencionado.
Sendo uma atividade de projeto que emite menos que 15.000 tCO2e, o projeto atende os critérios
para Metano evitado (Tipo III.E) como definido no Apêndice B das modalidades e
procedimentos simplificados para atividades de projeto de MDL de pequena escala.
As modalidades e procedimentos simplificados não fornecem uma orientação adicional sobre
quais emissões do projeto devem ser consideradas para determinar se um projeto atende o limite
de elegibilidade de pequena escala para a categoria III.E, isto é, as emissões do projeto devem
ser menores que 15.000 tCO2e por ano. A definição das emissões do projeto, selecionada como
sendo as emissões de CH4 e N2O devido à combustão incompleta da biomassa com a exclusão
das emissões biogênicas de CO2 provenientes da combustão da biomassa, estão em linha com
outras metodologias aprovadas de linha de base e monitoramento do MDL.
A linha de base do projeto é estabelecida de acordo com a metodologia simplificada de linha de
base para atividades de projeto de MDL de pequena escala da categoria III.E. A quantidade de
metano produzida a partir da decomposição da biomassa depositada na ausência do projeto é
determinada usando adequados fatores de emissão padrão IPCC.
Uma análise de barreiras relevantes demonstra que o projeto proposto não é o cenário de linha
de base provável e que as reduções de emissão são, portanto, adicionais ao que teria ocorrido
na ausência desta atividade de projeto de MDL proposta.
Por evitar a disposição de biomassa, o projeto resulta em redução nas emissões de CO2 e as
emissões de CH4 evitadas que são reais, mensuráveis e fornecem benefícios de longo prazo para
a mitigação das mudanças climáticas. Como o projeto está implementado conforme concebido, é
provável que o projeto alcance as quantidades estimadas de redução de emissões.
O projeto utiliza a metodologia simplificada de monitoramento descrita para as atividades de
projeto de MDL de pequena escala da categoria III.E. Responsabilidades e autoridades
detalhadas para administração do projeto, procedimentos de monitoramento e procedimentos de
GQ/CQ foram apresentados durante as entrevistas com a Lages Bioenergética. O plano de
monitoramento é estabelecido como uma política corporativa.
Um processo de consulta aos atores locais relevantes foi conduzido e nenhum comentário foi
recebido durante o processo de consulta.
Partes, atores, e ONGs foram convidadas a apresentar comentários e todas as questões
levantadas pelos atores foram consideradas durante a validação.
Em resumo, a opinião da DNV é que o “Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages”,
como descrito no documento de concepção do projeto revisado e resubmetido em Setembro de
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2005, atende todos os requerimentos relevantes da UNFCCC para o MDL e todos os critérios
relevantes do país anfitrião e aplica corretamente as metodologias simplificadas de linha de
base e monitoramento para as atividades de projeto de MDL de pequena escala da categoria
III.E. Portanto, a DNV solicita o registro do “Projeto de Redução de Emissões de Metano
Lages” como uma atividade de projeto de MDL.
Antes da submissão deste relatório de validação ao Comitê Executivo do MDL, a DNV terá que
receber a aprovação escrita da participação voluntária da AND das Partes participantes,
incluindo a confirmação pela AND do Brasil de que o projeto contribui para o desenvolvimento
sustentável.
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REFERÊNCIAS
Documentos fornecidos pelo proponente do projeto que estão diretamente relacionados ao
projeto:
/1/

Documento de Concepção do Projeto para o Projeto Lages. Versão 1 (Agosto 2005)

/2/

Documento de Concepção do Projeto para o Projeto Lages. Versão 2 (Setembro 2005)

/3/

Projeto Lages, Documento de Monitoramento, 22 Setembro 2005

/4/

Projeto Lages, Cálculo das Emissões, Planilhas Excel, 22 Setembro 2005

Documentos de suporte relacionados à concepção e/ou metodologias utilizadas na concepção ou
outros documentos de referência:
/5/

International Emission Trading Association (IETA) & the World Bank’s Prototype
Carbon Fund (PCF): Manual de Validação e Verificação. http://www.vvmanual.info

/6/

IPCC, Guia de Boas Práticas e Administração de Incertezas em Inventários Nacionais
de Gases de Efeito Estufa. 2000

/7/

Apêndice B das modalidades e procedimentos simplificados para as atividades de
projeto de MDL de pequena escala: Indicador das metodologias simplificadas de linha
de base e monitoramento para as categorias de atividade de projeto de MDL de
pequena escala selecionadas. Versão 05: 25 Fevereiro 2005.

Pessoas entrevistadas durante a validação, ou pessoas que contribuíram com outras
informações que não estão incluídas nos documentos listados acima:
/8/

Marcio Daian Neves – Gerente de Operação de Lages.

/9/

Jorge Ivanov Hristo – Diretor Comercial do Fornecedor Sofia.

/10/

Rogério Franzoi – Supervisor do processo de produção da Battistella.

/11/

Gabriel Mann – Desenvolvimento de Negócios da Tractebel

/12/

Luiz Carlos Luckner – Diretor do fornecedor spot Multiform
- o0o -
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Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil

Tabela 1 Requisitos Obrigatórios para Atividades de Projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
de Pequena Escala
Requisitos

Referência Cruzada /
Comentário
Tabela 2, Seção E.4.1

Referência

Conclusão

1. O projeto deve ajudar as partes inclusas no Anexo 1 no
atendimento do seu compromisso de redução de suas
emissões nos termos do Artigo 3

Protocolo de Quioto Art.12.2

NA

2. O projeto deve ajudar as partes não Anexo 1 no alcance
do desenvolvimento sustentável e deve obter uma
confirmação disso do país anfitrião

Protocolo de Quioto Art. 12.2,
Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§23a

-

3. O projeto deve ajudar as partes não Anexo 1 em
contribuir para o objetivo final da UNFCCC

Protocolo de Quioto Art.12.2.

OK

4. O projeto deve ter a aprovação escrita da participação
voluntária por parte da autoridade nacional designada de
cada parte envolvida

Protocolo de Quioto
Art. 12.5a,
Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§23a

-

5. As reduções das emissões devem ser reais, mensuráveis
e proporcionar benefícios de longo prazo relacionados
com a mitigação da mudança do clima
6. As reduções nas emissões de GEE devem ser adicionais
ao que ocorreria na ausência da atividade de projeto, i.e.
uma atividade de projeto de MDL é adicional se as
emissões antrópicas de gases de efeito estufa por fontes

Protocolo de Quioto Art.
12.5b

OK

Tabela 2, Seção E.1 a E.4

Protocolo de Quioto Art.
12.5c,
Modalidades e
Procedimentos Simplificados

OK

Tabela 2, Seção B.2.1

Nenhuma parte Anexo 1 foi
identificada ainda.
Tabela 2, Seção A.3
Antes da submissão deste
relatório de validação ao Comitê
Executivo do MDL, a DNV terá
que receber a aprovação escrita
da AND do Brasil de que o
projeto
contribui
para
o
desenvolvimento sustentável.
Tabela 2, Seção E.4.1
Antes da submissão deste
relatório de validação ao Comitê
Executivo do MDL, a DNV terá
que receber a aprovação escrita
da AND do Brasil de que o
projeto
contribui
para
o
desenvolvimento sustentável.
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Requisitos

Referência Cruzada /
Comentário

Referência

Conclusão

são reduzidas abaixo daquelas que teriam ocorrido na
ausência da atividade de projeto de MDL registrado
7. Potencial financiamento público para o projeto de partes
do Anexo 1 não devem ser um desvio de assistência
oficial de desenvolvimento

para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala §26
Decisão 17/CP.7

OK

A
validação
não
revelou
qualquer
informação
que
indique que o financiamento do
projeto possa ser considerado
como um desvio de fundos de
AOD para o Brasil.

8. As Partes participantes no MDL devem designar uma
autoridade nacional para o MDL

Modalidades e
Procedimentos do MDL §29

OK

A AND brasileira é a “Comissão
Interministerial de Mudança
Global do Clima”.

9. A Parte anfitriã e as Partes Anexo I participantes devem
ser signatárias do Protocolo de Quioto

Modalidades e
Procedimentos do MDL § 30,
31b

OK

Brasil ratificou o Protocolo de
Quioto em 23 de Agosto de
2002.

10. O montante definido para a Parte Anexo I participante
deve ser calculado e registrado

Modalidades e
Procedimentos do MDL §31b

NA

Nenhuma parte Anexo 1 foi
identificada ainda.

11. A Parte Anexo participante deve ter um sistema nacional
para estimar emissões GEE e um registro nacional de
acordo com o Protocolo de Quioto, Artigos 5 e 7
12. A atividade de projeto proposta deve encontrar os
critérios de elegibilidade para atividades de projeto de
MDL de pequena escala definidas no § 6 (c) dos Acordos
de Marrakech e não deve ser um componente separado
de uma atividade de projeto maior
13. O documento de concepção do projeto deve estar
conforme o modelo do Documento de Concepção de
Projeto de MDL de Pequena Escala

Modalidades e
Procedimentos do MDL §31b

NA

Nenhuma parte Anexo 1 foi
identificada ainda.

Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§12a,c
Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala,
Apêndice A

OK

Tabela 2, Seção A.1

OK

O DCP está de acordo com o
MDL-DCP para atividades de
projeto de MDL de pequena
escala (versão 02 de 08 de
Julho de 2005).

14. A atividade de projeto proposta deve se enquadrar em
uma das categorias definidas para atividades de projeto

Modalidades e
Procedimentos Simplificados

OK

Tabela 2, Seção A.1.3, B e D
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Requisitos

de MDL de pequena escala e usar a metodologia
simplificada de linha de base e monitoramento para
aquela categoria de projeto
15. Os atores locais são convidados a fazer comentários, e
um resumo dos mesmos é fornecido

16. Se solicitado pelo país anfitrião, uma análise dos
impactos ambientais da atividade de projeto deve ser
executada e documentada

17. As Partes, atores e ONGs acreditadas pela UNFCCC
foram convidadas a comentar sobre os requisitos de
validação e os comentários foram divulgados
publicamente

Referência
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§22e
Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§22b
Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§22c
Modalidades e
Procedimentos Simplificados
para Atividades de Projeto de
MDL de Pequena Escala
§23b,c,d

Conclusão

Referência Cruzada /
Comentário

OK

Tabela 2, Seção G

OK

Tabela 2, Seção F

OK

O DCP foi publicado no portal
www.dnv.com/certification/Clima
teChange. As Partes, atores e
ONGs
foram
convidadas
através do portal do MDL da
UNFCCC a apresentar seus
comentários sobre os requisitos
de validação de 26 de Julho de
2005 a 24 de Agosto de 2005.
Dois
comentários
foram
recebidos e considerados no
relatório de validação
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Tabela 2

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil

Checklist de Requisitos

QUESTÃO DA CHECKLIST

Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

/1//7/

DR

O projeto está de acordo com o Tipo III.E
de projeto de pequena escala porque no
cenário
do
projeto
as
emissões
relacionadas à combustão da biomassa
serão menores que 15.000 tCO2e
anualmente.

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

A. Descrição Projeto
A concepção do projeto é avaliada.

A.1.

Atividade de projeto de pequena escala
Determina se o projeto se qualifica como uma atividade
de projeto de MDL de pequena escala.
A.1.1. O projeto se qualifica como uma atividade de
projeto de MDL de pequena escala como
definido no parágrafo 6 (c) da decisão 17/CP.7
das modalidades e procedimentos para o MDL?

OK

As
modalidades
e
procedimentos
simplificados não fornecem uma orientação
adicional sobre quais emissões do projeto
devem ser consideradas para determinar se
um projeto atende o limite de elegibilidade
de pequena escala para a categoria III.E,
isto é, as emissões do projeto devem ser
menores que 15.000 tCO2e por ano. A
definição das emissões do projeto,
selecionada como sendo as emissões de
CH4 e N2O devido à combustão incompleta
da biomassa com a exclusão das emissões
biogênicas de CO2 provenientes da
combustão da biomassa, estão em linha
com outras metodologias aprovadas de
linha de base e monitoramento do MDL.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Prelim.
Concl.

Final
Concl.
OK

Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

A.1.2. A atividade de projeto de pequena escala não é
um componente separado de uma atividade de
projeto maior?

/1/

DR

Este projeto pequena escala de metano
evitado não é parte de um projeto de
redução de emissões maior.

A.1.3. A atividade de projeto proposta se enquadra em
uma das categorias definidas para atividades
de projeto de MDL de pequena escala?

/1//7/

DR

O projeto é uma atividade de projeto de
MDL de pequena escala de “Metano
evitado” (Tipo III.E) como definido nas
modalidades e procedimentos simplificados
para atividades de projeto de MDL de
pequena escala.

OK

OK

Concepção do Projeto
Validação da concepção do projeto está focada na
escolha da tecnologia e na documentação de concepção
do projeto

/1/

A.2.1. Os limites espaciais (geográficos) do projeto
estão claramente definidos?

/1/

DR

O projeto está localizado na Rua Vivandério
Santos do Vale, no município de Lages, no
Estado de Santa Catarina.

A.2.2. Os limites do sistema do projeto (componentes
e instalações usadas para mitigar GEEs) estão
claramente definidos?

/1/

DR

O projeto evitará emissões por meio do uso
da biomassa que seria deixada à
decomposição em um sistema de cogeração de 28 MW. Esta biomassa em
condições normais é depositada a céu
aberto e deixada à decomposição.

A.2.

A energia elétrica será fornecida para o
sistema elétrico mas os participantes do
projeto não estão reivindicando créditos por
isto.
A.2.3. A engenharia de concepção do projeto reflete
as boas práticas atuais?

/1/

DR

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02

Sim, o projeto usa uma caldeira com uma
turbina a vapor, produzindo eletricidade e
fornecendo vapor para indústrias locais,
utilizando resíduos de madeira provenientes

OK
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Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

de indústrias locais como combustível.
A.2.4. O projeto resultará em transferência de
tecnologia para o país anfitrião?

/1/

DR

Não. A tecnologia é plenamente utilizada no
Brasil.

OK

/1//3/

DR

O projeto exigirá novas medidas de
segurança
bem
como
capacidade
administrativa. O plano de monitoramento
recebido pela DNV estabelece que a
responsabilidade do operador em assegurar
que a capacidade e o treinamento interno
requeridos
estão
disponíveis
aos
funcionários para capacitá-los a exercer as
funções requeridas pelo Plano de
Monitoramento.
O
treinamento
dos
funcionários é realizado como um
treinamento
corporativo
antes
da
verificação inicial e foi examinado durante
as entrevistas.

OK

A.3.1. O projeto criará outros benefícios ambientais ou
sociais além das reduções de emissão de
GEE?

/1/

DR

Sim, o projeto tem um impacto positivo na
economia local, incluindo a geração direta e
indireta de empregos.

OK

A.3.2. O projeto criará quaisquer efeitos adversos
ambientais ou sociais?

/1/

DR

Não, todo o resíduo de madeira está
disponível na área e não haverá qualquer
aumento na coleta desta biomassa.

OK

A.3.3. O projeto está em linha com as políticas de
desenvolvimento sustentável do país anfitrião?

/1/

DR

O projeto está em linha com as atuais
prioridades de desenvolvimento sustentável
no Brasil.

OK

A.2.5. O projeto requer treinamento inicial intenso e
esforços de manutenção para operar conforme
presumido durante o período do projeto? O
projeto faz provisões para atender as
necessidades de treinamento e manutenção?

A.3.

Contribuição para o Desenvolvimento
Sustentável
A contribuição do projeto para o desenvolvimento
sustentado é avaliada.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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A.3.4. O projeto está em linha com a legislação e os
planos relevantes no país anfitrião?

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

/1/

DR

COMENTÁRIO
Sim. Ver Tabela 1 – 17.

Prelim.
Concl.

Final
Concl.
OK

A “Licença Ambiental” e também a licença
da ANEEL e a Licença de Operação foram
apresentadas com o DCP.

B. Linha de Base do Projeto
A validação da linha base do projeto estabelece se a
metodologia de linha base selecionada é apropriada e se a
linha de base selecionada representa um provável cenário de
linha base.

B.1.

Metodologia de Linha Base
É avaliado se o projeto aplica uma metodologia de linha
base apropriada.
B.1.1. A metodologia de linha de base selecionada
está em linha com as metodologias de linha de
base providas para a categoria de projeto
relevante?

/1/

DR

Sim. O projeto aplica as metodologias
simplificadas de linha de base propostas
para esta atividade de projeto: e Categoria
III.E (Metano evitado), isto é as emissões
de metano provenientes da biomassa que
de outra forma teria sido deixada à
decomposição.

OK

B.1.2. A metodologia de linha base é aplicável ao
projeto sendo analisado?

/1/

DR

Sim, a metodologia de linha de base é
aplicável.

OK

/1/

DR

Barreiras tecnológicas, barreiras devido a
práticas predominantes e outras barreiras

OK

B.2.

Determinação da Linha de Base
É avaliado se a atividade de projeto por si só não é um
cenário de linha de base provável e se a linha de base
selecionada representa um cenário de linha de base
provável.
B.2.1. É demonstrado que a atividade de projeto por si
só não é um cenário de linha de base provável

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

devido a existência de uma ou mais das
seguintes barreiras: barreiras de investimento,
barreiras tecnológicas, barreiras devido à
práticas predominantes ou outras barreiras?

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

foram consideradas. A avaliação da DNV
das barreiras apresentadas é a seguinte:
DNV foi capaz de confirmar que o projeto
enfrenta as barreiras apresentadas. Embora
a tecnologia envolvida neste cenário esteja
disponível no mercado e tenha sido
efetivamente utilizada no Brasil, este projeto
de co-geração é o primeiro do seu tipo com
tal capacidade instalada e com o objetivo
único de vender energia para o sistema
elétrico e vapor para fins comerciais. Como
a planta não tem suas próprias fontes de
madeira, também deve existir um complexo
processo de logística que deve ser
implementado para assegurar o contínuo
fornecimento de resíduos de madeira. Além
disso, a planta tem que pagar penalidades
comerciais ou substituir a energia no caso
de incapacidade de fornecimento para
atendimento do sistema elétrico, devido aos
seus acordos comerciais.
A prática predominante na região é dispor a
serragem e cascas de árvore (resíduos de
madeira) em pilhas a céu aberto sem um
controle associado. Como a região enfrenta
um aumento do uso de madeira, o cenário
sem o projeto seria a continuação do
empilhamento dos resíduos de madeira. O
projeto, portanto, enfrenta barreiras devido
a práticas predominantes. Por esta razão, é
suficientemente demonstrado que o projeto
não é um cenário de linha de base provável

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

Prelim.
Concl.

COMENTÁRIO

Final
Concl.

e que as reduções de emissão atribuídas
ao projeto são adicionais.
B.2.2. A aplicação da metodologia de linha de base e
a discussão e determinação da escolha da linha
base é transparente e conservadora?

/1/

DR

Sim, a linha de base selecionada para o
componente de metano evitado são as
emissões de CH4 da disposição dos
resíduos de madeira em um aterro
deixando-os decompor.

OK

B.2.3. As políticas e circunstâncias nacionais e/ou
setoriais relevantes são levadas em
consideração?

/1/

DR

Para o metano evitado nenhuma política
está estabelecida com relação à queima
controlada de biomassa.

OK

B.2.4. A seleção da linha de base está compatível
com o dados disponíveis?

/1/

DR

Sim, todos os dados estão disponíveis e a
quantidade de resíduos usada nas antigas
caldeiras foi examinada durante as
entrevistas.

OK

/1//8/

DR

Durante as entrevistas a DNV observou a
queima não controlada de biomassa na
pilha de resíduos de madeira da Battistella.
Como esta observação mostrou que nem
todo o resíduo de madeira é deixado
decompor, o cenário de linha de base deve
descontar um percentual de perdas devido
a esta combustão espontânea.

C.1.1. A data de início do projeto e o tempo de vida
operacional estão claramente definidos?

/1/

DR

Sim. O projeto começou
Dezembro de 2003.

de

OK

C.1.2. O período de obtenção de créditos foi
claramente definido (período renovável de
obtenção de créditos de 7 anos com duas

/1/

DR

Um período de obtenção de créditos de 10
anos começando em 01 de Novembro de
2004 foi escolhido. A data de início do

OK

B.2.5. A linha de base selecionada representa o
cenário mais provável que descreve o que teria
ocorrido na ausência da atividade de projeto?

CAR 1

OK

C. Duração do Projeto / Período de Obtenção de Créditos
É avaliado se os limites de tempo do projeto estão claramente
definidos.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil

QUESTÃO DA CHECKLIST

Ref.

MoV*

possíveis renovações ou período fixo de
obtenção de créditos de 10 anos sem
renovação)?

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

projeto é anterior ao registro da primeira
atividade de projeto de MDL e um período
de obtenção de créditos começando antes
do registro do projeto pode então ser
selecionado.

D. Plano de Monitoramento
A revisão do plano de monitoramento visa estabelecer se todos
os aspectos relevantes do projeto julgados necessários para
monitorar e relatar com confiança as reduções de emissão
estão tratados adequadamente.

D.1.

Metodologia de Monitoramento
Avalia se o projeto aplica uma metodologia
monitoramento apropriada.

de

D.1.1. A metodologia de monitoramento selecionada
está em linha com as metodologias de
monitoramento providas para a categoria de
projeto relevante?

/1//3/

DR

Sim, a metodologia de monitoramento está
de
acordo
com
as
metodologias
estabelecidas para a categoria III.E de
projeto de MDL de pequena escala.

OK

D.1.2. A metodologia de monitoramento é aplicável ao
projeto que sendo analisado?

/1//3/

DR

Sim, ela cumpre com os requisitos de
monitoramento para a categoria III.E de
projeto de MDL de pequena escala.

OK

D.1.3. A aplicação da metodologia de monitoramento
é transparente?
D.1.4. A metodologia de monitoramento dará
oportunidade de medições reais das reduções
de emissão alcançadas?

/1//3/

DR

Sim.

OK

/1//3/

DR

Para determinar o CH4 evitado a
quantidade total de biomassa queimada é
monitorada.

OK

Os transportes interno e externo são
também monitorados.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Prelim.
Concl.

Final
Concl.

Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

/1/

DR

Sim. Há somente dois gases a serem
medidos: CH4 e N2O provenientes da
combustão incompleta da biomassa e do
transporte interno e externo dos resíduos
de madeira. As emissões de CO2
associadas com a combustão da biomassa
não devem ser contabilizadas desde que a
biomassa é uma fonte de energia neutra.

D.2.2. Será possível monitorar / medir os indicadores
especificados para a emissão do projeto?

/1//3/

DR

A biomassa consumida pelo projeto pode
ser facilmente monitorada.

OK

D.2.3. As técnicas e freqüência de medição estão de
acordo com as boas práticas de
monitoramento?
D.2.4. As provisões feitas para arquivamento dos
dados de emissão do projeto são suficientes
para possibilitar a posterior verificação?

/1//3/

DR

O DCP é claro sobre as práticas de
monitoramento.

OK

/1//3/

DR

Sim. Por todo o período de obtenção de
créditos mais dois anos.

OK

/1/

DR

Sim, os participantes do projeto consideram
como fugas o combustível usado para
transporte dos resíduos de madeira a partir
de locais externos bem como das cinzas.
Todos os fatores usados estão de acordo
com o IPCC e são corretamente aplicados.

OK

D.2.

Monitoramento das Emissões do Projeto
É estabelecido se o plano de monitoramento fornece
dados confiáveis e completos de emissão do projeto
durante todo o tempo.
D.2.1. As escolhas dos indicadores de emissão do
projeto são razoáveis?

OK

D.3.

Monitoramento de Fugas
É estabelecido se o plano de monitoramento fornece
dados confiáveis e completos de fugas durante todo o
tempo.
D.3.1. Se aplicável, as escolhas dos indicadores de
fugas são razoáveis?

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Prelim.
Concl.

Final
Concl.
OK

Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

D.3.2. Se aplicável, será possível monitorar / medir os
indicadores especificados para as fugas?

/1//3/

DR

Sim. O combustível usado, quantidade de
biomassa transportada e distância em km
dos locais externos são monitorados.

D.3.3. Se aplicável, as técnicas e freqüência de
medição estão de acordo com as boas práticas
de monitoramento?
D.3.4. Se aplicável, as provisões feitas para
arquivamento dos dados de fugas são
suficientes para possibilitar a posterior
verificação?

/1//3/

DR

Sim, de acordo
monitoramento.

com

o

plano

de

OK

/1//3/

DR

Sim, de acordo
monitoramento.

com

o

plano

de

OK

D.4.1. A escolha dos indicadores de linha de base, em
particular para as emissões da linha de base,
são razoáveis?

/1/

DR

Metano evitado é simplesmente calculado
com base na quantidade de biomassa
usada como combustível.

OK

D.4.2. Será possível monitorar / medir os indicadores
especificados para a emissão da linha de base?

/1/

DR

É necessário ser especificado como a
qualidade da biomassa usada será
monitorada. Desde que existem alguns
diferentes tipos e qualidades de biomassa
de madeira, tem que de ser demonstrado
como pode ser assegurado que a
biomassa, na ausência do projeto, seria
deixada decompor em aterros. Como existe
biomassa com alta qualidade, é provável
que esta biomassa seria usada e não
depositada. Neste caso, nenhum metano
evitado pode ser reivindicado a partir desta
biomassa.

D.4.

Monitoramento das Emissões da Linha de
Base
É estabelecido se o plano de monitoramento fornece
dados confiáveis e completos de emissão do projeto
durante todo o tempo.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

Prelim.
Concl.

COMENTÁRIO

Final
Concl.

DNV solicita mais informações sobre esta
especificação.
D.4.3. As técnicas e freqüência de medição estão de
acordo com as boas práticas de
monitoramento?
D.4.4. As provisões feitas para arquivamento dos
dados de emissão da linha de base são
suficientes para possibilitar a posterior
verificação?

/1//3/

DR

Sim, o DCP estabelece boas práticas de
monitoramento.

OK

/1//3/

DR

Sim.

OK

D.5.1. A autoridade e responsabilidade da
administração do projeto estão claramente
descritas?
D.5.2. A autoridade e responsabilidade pelo registro
das medições e relatórios de monitoramento
estão claramente descritas?
D.5.3. Procedimentos para treinamento do pessoal de
monitoramento estão identificados?

/1//3/
/8/

DR

Sim, o operador será responsável pela
administração do projeto.

OK

/1//3/
/8/

DR

Sim, o operador será responsável pela
administração do projeto.

OK

/1//3/
/8/

DR

Foi verificado durante as entrevistas que
todas as pessoas responsáveis pelo projeto
são treinadas como parte de uma política
corporativa.

OK

D.5.4. Procedimentos de prontidão para casos onde
emergências podem causar emissões não
intencionais estão identificados?
D.5.5. Procedimentos de calibração dos equipamentos
de monitoramento estão identificados?

/1/

DR

Não há emissões não intencionais. Todos
os processos são controlados.

OK

/1//8/

DR

Todos os equipamentos são calibrados. Isto
compreende principalmente as balanças, as
quais são anualmente calibradas.

OK

/1//8/

DR

Eles

OK

D.5.

Planejamento da Administração do Projeto
É verificado se a implementação do projeto está
adequadamente preparada e se providências críticas
foram tomadas.

D.5.6. Procedimentos para manutenção dos

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST
equipamentos e instalações de monitoramento
estão identificados?
D.5.7. Procedimentos para monitoramento, medições
e relatório estão identificados?

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

apropriado.
/1/

DR

Foi apurado que os registros de biomassa
são preciso. O valor líquido, nome do
fornecedor, data de compra é preenchido
em um programa corporativo.

OK

D.5.8. Procedimentos para manuseio dos registros no
dia a dia (incluindo quais registros a serem
mantidos, local de armazenamento e como
processar a documentação de desempenho)
estão identificados?

/1//3/
/8/

DR

Sim, é registrado diariamente no sistema
supervisório. Cópia de segurança e
transferência dos dados foram também
verificadas durante as entrevistas e são
julgadas apropriadas.

OK

D.5.9. Procedimentos para lidar com possíveis ajustes
e incertezas nos dados de monitoramento estão
identificados?

/1//3/
/8/

DR

Sim, de acordo com o plano de
monitoramento, novas fontes de resíduos
de madeira serão monitoradas.

OK

D.5.10. Procedimentos de auditorias internas da
conformidade do projeto GEE com os requisitos
operacionais estão identificados, quando
aplicável?
D.5.11. Procedimentos para revisão do desempenho do
projeto estão identificados?

/1//3/
/8/

DR

Sim, de acordo com o plano de
monitoramento, haverá auditorias internas.

OK

/1//3/
/8/

DR

Sim, de acordo com o plano de
monitoramento, haverá auditorias internas
para verificar o desempenho.

OK

D.5.12. Procedimentos para ações corretivas estão
identificados?

/1//3/
/8/

DR

Sim, de acordo com o plano de
monitoramento, haverá auditorias internas
para verificar ações corretivas.

OK

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Prelim.
Concl.

Final
Concl.

Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

E.1.1. Todos os aspectos relativos às emissões
diretas e indiretas do projeto estão
considerados na concepção do projeto?

/1/

DR

Sim. Emissões de CH4 e N2O provenientes
da combustão incompleta da biomassa são
calculados. As emissões do transporte são
também consideradas. As emissões de CO2
associadas com a combustão da biomassa
não são contabilizadas desde que a
geração a partir da biomassa é considerada
uma fonte de energia neutra.

OK

E.1.2. Todos os gases de efeito estufa e fontes
relevantes foram avaliadas?
E.1.3. As metodologias para calcular as emissões do
projeto atendem às boas práticas existentes?

/1/

DR

Sim, ver E.1.1

OK

/1/

DR

Sim, de acordo com as fórmulas
estabelecidas pela metodologia simplificada
de linha de base e monitoramento para
projetos de MDL de pequena escala da
categoria III.E.

OK

E.1.4. Os cálculos estão documentados de forma
completa e transparente?

/1/

DR

Sim, todas as fontes e cálculos estão bem
documentados.

OK

E.1.5. Foram usadas premissas conservativas?

/1/

DR

30 kgCH4/TJ foi utilizado como fator para as
emissões de metano da combustão de
resíduos de madeira de acordo com o valor
padrão IPCC específico para a indústria de

OK

E.

Cálculo das Emissões de GEE
É verificado se todas as fontes de emissão de GEE foram
consideradas e como as incertezas e sensibilidades foram
consideradas de modo a chegar em estimativas conservadoras
das reduções de emissão projetadas.

E.1.

Emissões de GEE do Projeto
A validação das emissões estimadas de GEE do projeto
está focada na transparência e integralidade dos cálculos.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

energia. De acordo com AMS III.E o valor
padrão é 300 kgCH4/TJ. O fator de emissão
selecionado é, portanto, julgado ser
aplicável ao projeto. Deve-se notar que
mesmo se o valor padrão de 300 kgCH4 por
TJ é aplicado, as emissões do projeto são
esperadas ficar abaixo de 15.000 tCO2e por
ano.
E.1.6. As incertezas nas estimativas de emissões do
projeto são devidamente consideradas?

/1/

DR

Sim, de acordo com as fórmulas
estabelecidas pela metodologia simplificada
de linha de base e monitoramento para
projetos de MDL de pequena escala do tipo
III.E.

OK

E.2.1. Os cálculos das fugas requeridos para a
categoria de projeto selecionada e os efeitos
das fugas relevantes (se for o caso) são
considerados?
E.2.2. Todos os efeitos das fugas potenciais são
devidamente contabilizados nos cálculos (se
aplicável)?

/1//4/

DR

Ver D.3.1

OK

/1//4/

DR

É demonstrado que existe abundância de
biomassa atualmente não usada e, então,
não é provável que o projeto cause
qualquer falta de biomassa que poderia
fazer com que outros usuários de biomassa
passassem a usar combustíveis fósseis.

OK

E.2.3. As metodologias para calcular as fugas
atendem às boas práticas existentes (se
aplicável)?

/1//4/

DR

Um estudo da Universidade do Planalto
Catarinense (UNIPLAC) foi usado como
base for avaliar a disponibilidade de

OK

E.2. Fugas
É verificado se os efeitos de fuga, isto é mudanças de
emissões que ocorrem fora dos limites do projeto e que
são mensuráveis e atribuíveis ao projeto, foram
adequadamente avaliados.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

biomassa na região.
E.2.4. Os cálculos estão documentados de forma
completa e transparente (se aplicável)?

/1//4/

DR

Sim, a abundância de biomassa é calculada
e apresentada de forma transparente.

OK

E.2.5. Foram usadas premissas conservativas (se
aplicável)?
E.2.6. As incertezas nas estimativas das fugas são
devidamente consideradas (se aplicável)?

/1//4/

DR

Sim, os fatores do IPCC são utilizados.

OK

/1//4/

DR

A única incerteza é a contratação de novas
fontes de resíduos de madeira que é
adequadamente levada em consideração.

OK

E.3.1. Os limites de emissão da linha de base estão
claramente definidos e eles cobrem
suficientemente as fontes de emissão da linha
de base?

/1//4/

DR

Para tratamento da biomassa os limites são
definidos como o local físico, geográfico
que o projeto ocupa.

OK

E.3.2. Todos os aspectos relativos às emissões
diretas e indiretas da linha de base estão
considerados na concepção do projeto?

/1//4/

DR

As emissões relacionadas ao metano
evitado são baseadas na fórmula
estabelecida para projetos de pequena
escala do tipo III.E. Emissões indiretas da
linha de base foram calculadas com base
em AM0004.

OK

E.3.3. Todos os gases de efeito estufa e fontes
relevantes foram avaliadas?

/1//4/

DR

Emissões de CH4 da biomassa sendo
depositada estão consideradas.

OK

E.3.4. As metodologias para calcular as emissões da
linha de base atendem às boas práticas
existentes?

/1//4/

DR

Para os resíduos de madeira comprados no
mercado spot, o fator MCF de 0,4 é usado
porque a profundidade dos depósitos de

E.3.Emissões da Linha de Base
A validação das emissões estimadas de GEE da linha
base está focada na transparência e integralidade dos
cálculos.

Todas as emissões provenientes do
transporte externo da biomassa e das
cinzas são contabilizadas.

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

resíduos é menor que 5 metros. Para os
resíduos de madeira comprados dos dois
principais fornecedores da planta –
Battistella e Sofia, o MCF considerado é 0,8
baseado no padrão IPCC para depósitos de
resíduos não administrados e com
profundidades maiores ou iguais a 5
metros.
Estes dois fornecedores foram visitados
durante as entrevistas. Battistella tem
enormes pilhas de resíduos de madeira e
um fator MCF de 0,8 é julgado apropriado.
Entretanto, Sofia obtém os resíduos de
madeira de terceiros e um MCF de 0,8 não
é, então, justificável. Portanto, DNV solicita
que os cálculos da decomposição da
biomassa para a Sofia sejam revisados
para considerar um MCF de 0,4.
E.3.5. Os cálculos estão documentados de forma
completa e transparente?
E.3.6. Foram usadas premissas conservativas?

/1//4/

DR

Sim.

/1//4/

DR

Existem muitas serrarias operando ao redor
de Lages. Foi verificado durante a visita ao
local que o empilhamento de serragem e
cascas de árvore – resíduos de madeira – é
uma prática comum. A biomassa representa
centenas de toneladas e em alguns locais
foi observada a condição de decomposição.

OK
CAR 1

OK

CL 1

Durante as entrevistas a DNV também
observou a queima não controlada de
biomassa nos resíduos de madeira da
Battistella. Como esta observação mostrou
que nem todo o resíduo de madeira é

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

deixado decompor, a linha de base deve
descontar um percentual de perdas devido
a esta combustão espontânea como uma
medida conservadora.
É necessário ser especificado como a
qualidade da biomassa usada será
monitorada. Desde que existem alguns
diferentes tipos e qualidades de biomassa
de madeira, tem que de ser demonstrado
como pode ser assegurado que a
biomassa, na ausência do projeto, seria
deixada decompor em aterros. Como existe
biomassa com alta qualidade, é provável
que esta biomassa seria usada e não
depositada. Neste caso, nenhum metano
evitado pode ser reivindicado a partir desta
biomassa.
Entretanto, durante a etapa de verificação
do projeto, será importante evidenciar que a
biomassa usada é de baixa qualidade e
assegurar que não são utilizados cavacos
“chips” de madeira, os quais são usados
para vários outros propósitos (celulose,
aglomerado, avicultura) e os quais
normalmente não são depositados e
deixados decompor.
E.3.7. As incertezas nas estimativas de emissões da
linha de base são devidamente consideradas?

/1/

DR

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
PPE MDL Protocolo de Validação - Relatório Nº 2005-0935, rev. 02

Nenhuma incerteza está prevista.

OK

Página A-19

DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Prelim.
Concl.

Final
Concl.

Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

/1/

DR

Durante os dez anos de período de
obtenção de créditos começando em 01 de
Novembro de 2004, as reduções de
emissão esperadas são de 2.204.394
tCO2e. As reduções de emissão anuais
para a componente de metano evitado da
atividade de projeto proposta são estimadas
em 220.439 tCO2e.

OK

/1//8/

DR

De acordo com a legislação brasileira
projetos de energia renovável precisam ter
uma permissão para operação. A licença
ambiental de operação nº CPS/002/2.005
da Agência Ambiental do Estado de Santa
Catarina (FATMA – Fundação do Meio
Ambiente) já foi emitida. Portanto, os
impactos ambientais do projeto foram
suficientemente avaliados e levados em
consideração.

OK

E.4.Reduções de emissão
A validação das emissões de GEE da linha base será
focada na transparência da metodologia e integralidade
nas estimativas de emissão.
E.4.1. O projeto irá resultar em emissões de GEE
menores que o cenário de linha base?

F.

Impactos Ambientais
É avaliado se os impactos ambientais do projeto estão
suficientemente considerados.
F.1.1. A legislação do país anfitrião requer uma
análise dos impactos ambientais da atividade
de projeto?

A planta de energia renovável recebeu
autorização para implementação através da
Resolução 583 (29 de Outubro de 2002) da
ANEEL, a Agência Brasileira de Regulação
do Setor Elétrico com capacidade de 28

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

COMENTÁRIO

Prelim.
Concl.

Final
Concl.

MW.
F.1.2. O projeto atende a legislação ambiental no país
anfitrião?
F.1.3. O projeto criará quaisquer efeitos ambientais
adversos?

/1//8/

DR

Sim.

OK

/1/

DR

Não. Se existissem, eles teriam de ser
mitigados de acordo com os requerimentos
nacionais para obter uma Licença
Ambiental.

OK

/1/

DR

Sim

OK

G.1.1. Os atores relevantes foram consultados?

/1/

DR

De acordo com a Resolução 1 da AND
brasileira, foram emitidas cartas para os
principais atores locais.

OK

G.1.2. Mídia apropriada foi utilizada para convidar os
atores locais interessadas locais a comentar?

/1/

DR

De acordo com a Resolução 1 da AND
brasileira,
os
atores
locais
foram
convidados a comentar sobre o projeto. Os
principais atores brasileiros receberam
cartas e foram convidados a apresentar
comentários dentro de um período de 30
dias. Estas cartas foram enviadas ao
validador e foram verificadas durante a
visita ao projeto.
Os atores selecionados foram: Prefeitura
Municipal de Lages, Câmara de Vereadores
de Lages, Agências Ambiental Estadual e
Municipal, Fórum Brasileiro de ONGs,
Ministério Público (a instituição permanente
essencial às funções legais, responsável
pela defesa da ordem legal, democracia e

OK

F.1.4. Os impactos ambientais foram identificados e
considerados no DCP?

G. Comentários de Partes Interessadas
Validação do processo de consulta aos atores locais.

/11/

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
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DET NORSKE VERITAS
QUESTÃO DA CHECKLIST

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref.

MoV*

interesses
sociais/individuais)
associações comunitárias locais.
G.1.3. Se um processo de consulta aos atores é
requerido pelos regulamentos/legislação do
país anfitrião, o processo de consulta dos
atores foi realizado conforme estes
regulamentos/legislação?
G.1.4. Um resumo dos comentários recebidos foi
fornecido?
G.1.5. Foi levado em conta qualquer comentário
recebido?

/1/

Final
Concl.

e

DR

Ver G.1.2.

OK

/1/

DR

Não houve comentários locais.

OK

/1/

DR

Ver G.1.4.

OK

/11/

* MoV = Meios de Verificação, DR= Revisão de Documento, I= Entrevista
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Página A-22

DET NORSKE VERITAS

Tabela 3

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil

Resolução das Solicitações de Ações Corretivas e Esclarecimentos

Relatório preliminar das solicitações de ação
corretiva e esclarecimentos

Ref. à
Tabela
2

CAR 1
Embora a queima a céu aberto de biomassa seja
proibida pela legislação, foi observado que ocorre
combustão espontânea nas pilhas de resíduos da
Battistella. A linha de base tem que ser
recalculada considerando um fator de desconto
para o metano que já é destruído devido a esta
combustão espontânea.

B.2.5
E.3.6

CAR 2
Sofia obtém os resíduos de madeira de terceiros
e um MCF de 0,8 não é, então, justificável.
Portanto, DNV solicita que os cálculos da
decomposição da biomassa para a Sofia sejam
revisados para considerar um MCF de 0,4.

E.3.4

CL 1
É necessário ser especificado como a qualidade
da biomassa usada será monitorada. Desde que
existem alguns diferentes tipos e qualidades de
biomassa de madeira, tem que de ser
demonstrado como pode ser assegurado que a

D.4.2
E.3.6

Resumo da resposta dos
participantes do projeto

Conclusão Final

Um
DCP
revisado
foi
enviado
considerando um fator de desconto de
1% sobre a quantidade de resíduos de
madeira fornecida pela Battistella e
tratada pelo Projeto, a qual de outra
forma seria depositada e deixada
decompor. A linha de base para a
Battistella e conseqüentemente a
quantidade de reduções de emissão foi
recalculada.

Um
DCP
revisado
foi
enviado
considerando o fator de 0,4 para a Sofia.
A linha de base para a Sofia e
conseqüentemente a quantidade de
reduções de emissão foi recalculada.

O DCP revisado desconta o resíduo
de madeira que é deixado decompor
de modo a contabilizar a combustão
não controlada nas pilhas de
resíduos de madeira. Como a
quantidade de combustão não
controlada observada durante as
entrevistas foi muito pequena e
como medidas adequadas são
geralmente tomadas para minorar a
combustão não controlada, um
desconto de 1% é considerado
apropriado.
Este CAR está fechado.
O DCP revisado considera um MCF
de 0,4 para os resíduos de madeira
da Sofia o qual é julgado apropriado
e conservador.
Este CAR está fechado.

É importante ressaltar que o Projeto
utilizará somente resíduos de madeira de
baixa qualidade, com teor de umidade
em torno de 50%, os quais são
normalmente empilhados e sujeitos à
decomposição. Os resíduos de madeira
de alta qualidade (cavacos ou resíduos

O DCP revisado considerou a
informação sobre os preços e a
qualidade da madeira usada para
produzir energia. Os elevados
preços dos resíduos de madeira de
alta
qualidade
mostram
que
resíduos de madeira de baixa
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DET NORSKE VERITAS
Relatório preliminar das solicitações de ação
corretiva e esclarecimentos
biomassa, na ausência do projeto, seria deixada
decompor em aterros. Como existe biomassa
com alta qualidade, é provável que esta
biomassa seria usada e não depositada. Neste
caso, nenhum metano evitado pode ser
reivindicado a partir desta biomassa.

Projeto de Redução de Emissões de Metano Lages no Brasil
Ref. à
Tabela
2

Resumo da resposta dos
participantes do projeto

Conclusão Final

secos) não são uma opção atrativa para qualidade serão usados no projeto.
ser utilizada como combustível desde Este CL está fechado.
que eles são utilizados para propósitos
mais nobres (celulose, aglomerados,
avicultura). Como demonstrado no
estudo da UNIPLAC, em 2001 o preço
médio para os resíduos de madeira de
baixa qualidade era de cerca de 5 R$/ton
(cerca de 2 US$/ton) e para os de alta
qualidade era de cerca de 17 R$/ton
(cerca de 7 US$/ton). Atualmente, após
a implementação do Projeto, um maior
valor tem sido dado aos resíduos de
madeira produzidos na região e estes
preços podem alcançar valores ao redor
de
4
US$/ton
e
20
US$/ton
respectivamente. Portanto, preço é um
bom indicador da qualidade dos resíduos
de madeira utilizados como combustível
pelo Projeto. Esta informação foi incluída
no DCP.

- o0o -
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AEXO C – LISTA DE VERIFICAÇÃO EMPRESA BEEFICIDORA DE ARROZ

LISTA DE VERIFICAÇÃO EMPRESA BEEFICIDORA DE ARROZ
CRITÉRIOS
Si ã
m o
Critério 1 - FORECEDORES
1. As matérias primas utilizadas são oriundas de recursos renováveis?
2. Os fornecedores possuem o monopólio do mercado?
3. Os fornecedores apresentam processos produtivos que causam impacto ao
meio ambiente e aos seres humanos?
4. Para a extração/transporte/processamento/distribuição da matéria prima
demanda grande consumo de energia?
5. O cultivo de arroz obedece a normas do IBD?
6. Os fornecedores estão comprometidos com o meio ambiente?
7. Existe produção continuada e atividades acessórias, que agregam valor a
propriedade rural fornecedora?
8. Os principais fornecedores da organização são certificados pelas normas
ambientais ISO 14001?
9. Os fornecedores dão garantias de qualidade?
10. Os fornecedores dão garantias de segurança?
11. As compras da empresa só incluem produtos/serviços recicláveis?
12. Os fornecedores da empresa se obrigam a reciclar os seus produtos
usados?
13. O controle na recepção das compras obedece a normas precisas quanto ao
meio ambiente?
14. O armazenamento das compras obedece a normas precisas quanto ao
meio ambiente?
15. As compras perecíveis estão sujeitas a uma data-limite de utilização?
CRITÉRIO 2 – PROCESSO PRODUTIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Si Nã
a) ECO-EFICIÊCIA O PROCESSO PRODUTIVO E DO SERVIÇO
m o
PRESTADO
16. Os processos produtivos são poluentes ou potencialmente poluidores?
17. Ocorre a geração de resíduos perigosos durante o processamento do produto?
18. O processo produtivo é responsável por um alto consumo de energia?
19. A organização atende integralmente as normas relativas à saúde e
segurança dos colaboradores internos e externos?
20. Existe na empresa, um manual de segurança interna, que acompanha os
processos produtivos?
21. A empresa avalia o impacto dos processos produtivos sobre o quadro
biogeológico da sua região?
22. A classificação do arroz convencional e ecológico é devidamente
controlada?
23. O controle de qualidade quanto a umidades, impurezas e avariados é
devidamente verificado?
24. Existe geração de resíduos durante beneficiamento do produto?
25. Na etapa de pré-limpeza existe controle dos resíduos gerados?
26. Os resíduos gerados são reaproveitados na empresa?
27. Os resíduos são vendidos?
28. Existe conhecimento do que as empresas compradoras fazem com os resíduos?
29. A organização atende integralmente as normas relativas à saúde e segurança dos
colaboradores internos e externos?


A

Observaçõ
es

N
A

Observaçõ
es
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30. No armazenamento existe distinção entre lotes advindos das propriedades?
b) ÍVEL DE TECOLOGIA UTILIZADA
31. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta viabilidade somente para
a grande escala de funcionamento?
32. A tecnologia apresenta viabilidade em todo o processo desde o cultivo na
lavoura até o beneficiamento somente para a grande escala de
funcionamento?
33. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
34. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta alto índice de automação
(demanda uma baixa densidade de capital e trabalho)?
35. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
36. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de insumos e
matérias primas perigosos?
37. A tecnologia, no processo produtivo, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
38. A tecnologia, na prestação de serviço, demanda a utilização de recursos
não renováveis?
39. A tecnologia, no processo produtivo, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
40. A tecnologia, na prestação de serviço, é autóctone (capaz de ser
desenvolvida, mantida e aperfeiçoada com recursos próprios)?
41. A tecnologia, no processo produtivo, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
42. A tecnologia, na prestação de serviço, apresenta uma dependência da
organização em relação a algum fornecedor ou parceiro?
c) ASPECTOS E IMPACTOS AMBIETAIS DO PROCESSO
43. Durante o processo de beneficiamento existe controle da poluição?
44. Existe um alto consumo de água no processo de beneficiamento?
45. Existe um alto consumo de água total na organização?
46. Existe conhecimento da contaminação do solo pelos administradores?
47. A fonte hídrica utilizada é comunitária?
48. Existe algum reaproveitamento de água no processo?
49. Há controle por parte da empresa para amenizar a poeira causada durante
o processo?
50. Há controle por parte da empresa para amenizar a poluição sonora?
51. Os padrões legais referentes ao processo são integralmente atendidos?
52. São gerados efluentes perigosos durante o processo?
53. Os padrões legais referentes a efluentes líquidos são integralmente atendidos?
54. São gerados resíduos sólidos perigosos durante o processo produtivo?
55. Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são integralmente
atendidos?Os padrões legais referentes a resíduos sólidos são integralmente
atendidos?
56. Existe algum tipo de reaproveitamento de resíduos sólidos no processo?
57. Existe algum resíduo gerado passível de valorização em outros processos
produtivos?
58. Existe algum tipo de reaproveitamento de papel e outros no processo?
59. O controle de qualidade engloba normas de avaliação do impacto sobre o
meio ambiente?
60. Existe na empresa um plano de prevenção em caso de incidente grave?
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61. As normas de segurança e meio ambiente são rigorosamente respeitadas
pelos funcionários?
d) RECURSOS HUMAOS A ORGAIZAÇÃO
62. A alta administração se mostra efetivamente comprometida com a gestão
ambiental?
63. O corpo gerencial se apresenta efetivamente comprometido com a gestão
ambiental?
64. A mão de obra empregada é altamente especializada, também em
contabilidade ambiental?
65. Os colaboradores estão voltados a inovações tecnológicas?
66. A criatividade é um dos pontos fortes da organização e de seus
colaboradores?
67. Existe uma política de valorização do capital intelectual?
68. A organização oferece participação nos lucros ou outras formas de
motivação aos colaboradores?
69. Existe algum acompanhamento da área de Recursos Humanos com a
Contabilidade Ambiental?
e) DISPOIBILIDADE DE CAPITAL
70. Existe capital próprio disponível para investimentos em gestão ambiental?
71. Existem restrições cadastrais ou legais para a concessão de empréstimos
para investimentos em gestão ambiental?
72. A organização apresenta lucro operacional na rubrica gerenciamento de
resíduos?
CRITÉRIO 3 – AÁLISE COTÁBIL
a) IDICADORES COTÁBEIS PATRIMOIAIS
73. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
74. A empresa possui títulos a receber?
75. A empresa possui outros créditos a receber?
Ativo Realizável a Longo Prazo
76. Os estoques de insumos ambientais estão devidamente listados?
77. A empresa possui títulos a receber?
78. A empresa possui outros créditos a receber?
79. A empresa possui bens em uso no processo de proteção, controle,
preservação e recuperação ambiental?
80. A empresa possui demais elementos do ativo permanente?
81. A empresa possui gastos com pesquisas e desenvolvimento de
tecnologias ambientais?
82. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental?
83. A empresa possui multas e indenizações ambientais?
84. A empresa possui salários e encargos de especialistas da área ambiental?
85. A empresa possui passivos ambientais, relativos a empréstimos e
financiamentos de investimentos na gestão ambiental a LP?
86. A empresa possui multas e indenizações ambientais a LP?
87. A empresa possui reservas para contingências de natureza ambiental?
b) IDICADORES AMBIETAIS DE COTAS DE RESULTADO
88. A empresa tem auferido receitas relativas a valorização do meio ambiente?
89. Os custos de produção são superiores as receitas?
90. Os custos de produção atingem 50% das receitas?
91. Existe consumo de recursos para controle, preservação, proteção
ambiental e perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição?
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92. O consumo de recursos para controle, preservação, proteção ambiental e
perda acelerada decorrente de exposição de bens à poluição tem se mantido
constante?
93. O lucro bruto tem aumentado no último período?
94. A empresa paga honorários de profissionais especializados?
95. A empresa paga taxas, contribuições e demais gastos relacionados com
a área ambiental?
96. A empresa paga multas e indenizações por falhas operacionais, como
infração à legislação ou direito de terceiros?
97. A empresa paga multas e indenizações por acidentes ambientais; perdas
por exposição de pessoas e bens à poluição?
c) IDICADORES AMBIETAIS ESPECÍFICOS
98. Existe aquisição de estoques (parcela ainda não consumida)?
99. Existe aquisição de imobilizados?
100. A empresa paga insumos utilizados para redução dos impactos
ambientais?
101. A empresa possui custos relativos a adaptação à legislação?
102. A empresa possui gastos com divulgação na área ambiental?
103. A empresa possui redução de refugos?
104. A empresa possui economia de energia elétrica?
105. A empresa possui economia em transportes?
106. A empresa possui economia de matérias primas?
107. A empresa possui economia de gastos com pessoal? (saúde,
improdutividade, absenteísmo, etc).
108. A empresa possui grande quantidade de resíduo que causam impacto?
CRITÉRIO 4 – IDICADORES GERECIAIS
109. A organização está submetida a um a intensa fiscalização por parte dos
órgãos ambientais municipais, estaduais e federais?
110. A empresa já obteve benefícios e/ou premiações pela atuação na
valorização do meio ambiente?
111. A organização é ré em alguma ação judicial referente à poluição
ambiental, acidentes ambientais e/ou indenizações trabalhistas?
112. Já ocorreram reclamações sobre aspectos e impactos do processo
produtivo por parte da comunidade?
113. Em caso afirmativo, foram tomadas ações corretivas e/ou preventivas
para a resolução do problema?
114. Ocorreram acidentes ou incidentes ambientais no passado?
115. Em caso afirmativo, os acidentes ou incidentes foram resolvidos de
acordo com as expectativas das partes interessadas?
116. Os acidentais ou incidentes foram documentados e registrados em meio
adequado?
117. A empresa possui um Sistema de Gestão Ambiental?
118. São realizados investimentos sistemáticos em proteção ambiental?
119. A empresa trabalha com custos ambientais de prevenção?
120. A empresa trabalha com custos ambientais de avaliação?
121. Existe controle das falhas internas e externas da administração da
beneficiadora?
122. A avaliação de todo o processo é realizada mensalmente?
123. A avaliação de todo o processo é realizada trimestralmente?
124. Existe alguma forma de controle dos investimentos realizados na
contabilidade ambiental?
125. A empresa tem algum retorno com resíduos no processo produtivo e na
prestação de serviço?
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126. Os retornos dos investimentos em meio ambiente são satisfatórios?
127. Existe aplicação financeira em projetos ambientais?
128. A empresa acredita numa vantagem competitiva no mercado com a
valorização da questão ambiental?
CRITÉRIO 5 – UTILIZAÇÃO DO PRODUTO
129. O consumidor tradicional do produto tem disponibilidade de algum
serviço sobre questionamentos da qualidade do produto?
130. O produto é perigoso ou requer atenção e cuidados por parte do usuário?
131. A utilização do produto ocasiona impacto ou risco potencial ao meio
ambiente e aos seres humanos?
132. O produto situa-se em um mercado de alta concorrência?
133. O produto possui substitutos no mercado ou em desenvolvimento?
134. O produto apresenta consumo por ser artigo de primeira necessidade?
135. O produto apresenta características de alta durabilidade?
CRITÉRIO 6 – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
136. O consumidor tradicional do serviço apresenta alta consciência e nível
de esclarecimento ambiental?
137. O serviço requer atenção e cuidados por parte do usuário?
138. A utilização do serviço ocasiona impacto ou risco potencial ao meio
ambiente e aos seres humanos?
139. Os serviços situam-se em um mercado de alta concorrência?
140. Os serviços apresentam um mínimo necessário de embalagem?
CRITÉRIO 7- SERVIÇO PÓS-VEDA
141. A empresa tem acompanhado a entrega do produto
142. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser
reutilizado ou reaproveitado?
143. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser
desmontado para reciclagem e/ou reutilização?
144. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização pode ser reciclado
no todo ou em parte?
145. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização apresenta
facilidade de biodegradação e decomposição?
146. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização apresenta
periculosidade?
147. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização requer cuidado
adicional para proteção do meio ambiente?
148. O produto, gerado com o serviço, após sua utilização gera empregos e
renda na sociedade?
149. A empresa assume a responsabilidade pela recuperação dos seus
produtos usados?
150. A empresa assume a responsabilidade pela reciclagem dos seus produtos
usados?
151. A empresa possui um sistema de tratamento dos seus resíduos?
152. A empresa possui um sistema de tratamento de seus efluentes?
153. A empresa possui sub produtos do beneficiamento de arroz?
154. A empresa possui utilização dos resíduos do arroz?
155. A empresa comercializa os resíduos do arroz?
Fonte: Pfitscher (2004, p. 160)

