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1. INTRODUÇÃO 

 

 “Quando uma atividade representa ameaças de danos ao meio ambiente ou à saúde 

humana, medidas de precaução devem ser tomadas, mesmo se algumas relações de causa 

e efeito não forem plenamente estabelecidos cientificamente.” 

 Declaração de Wingspread, 1998. 

As discussões relacionadas às mudanças climáticas são parte da realidade política e 

econômica atual, repercutindo nas diversas áreas do conhecimento, demandando 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos e a adoção de inovações.  

Embora o clima mundial tenha sempre variado naturalmente, muitos cientistas acreditam 

que o aumento das concentrações de "gases de efeito estufa" na atmosfera da terra, 

resultante do crescimento econômico e demográfico nos últimos dois séculos desde a 

revolução industrial, está ultrapassando essa variabilidade natural e provocando uma 

mudança irreversível do clima. 

Os últimos dois relatórios do IPCC1 - Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (2001 e 2007), e vários outros trabalhos científicos afirmam que a mudança 

climática é um fato inequívoco e se deve à ação do homem.  

Por outro lado, vários cientistas apresentam contraposições2. Segundo eles, o fato da 

variabilidade natural do Clima não permite afirmar que o aquecimento global seja decorrente 

da intensificação do efeito estufa causada pelas atividades humanas, ou mesmo que essa 

                                            

1  O IPCC é um grupo de cientistas estabelecido pela UNEP – Programa Ambiental das Nações Unidas e pela WMO - 

Organização Mundial de Meteorologia para fornecer uma visão científica à atual situação das mudanças climáticas  e suas 

potenciais conseqüências ao meio ambiente e ao meio socioeconômico. Disponível em 

http://www.ipcc.ch/organization/organization.htm  em 11/09/10) 

 

2  LINO, 2009–A Fraude do Aquecimento Global ; MOLION, 2007, Perspectivas Climáticas para os próximos 20 anos. 
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tendência de aquecimento persistirá nas próximas décadas.  

O sistema climático é complexo e os cientistas ainda precisam aprimorar seu 

entendimento da extensão, do ritmo e dos efeitos da mudança do clima.  

Contudo, o que sabemos já nos alerta sobre os possíveis impactos negativos da 

mudança do clima sobre a saúde humana, a segurança alimentar, a atividade econômica, os 

recursos hídricos e a infra-estrutura física3  

Desta forma, a Agenda Copel de Mudanças Climáticas, alinhada ao Princípio da 

Precaução, aos Valores, às Diretrizes Estratégicas e à Política de Sustentabilidade 

Empresarial da Companhia, tem o objetivo de apresentar os compromissos da Copel com a 

gestão sustentável de emissões de gases de efeito estufa e assim atender a sua Plataforma 

de Sustentabilidade. 

                                            
3
  Climate Change 2007: Synthesis Report. Disponível em http://www.ipcc.ch/organization/organization.htm em 

11/09/10 
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2. CONCEITOS  

 

A energia solar chega na forma de radiação de ondas curtas, parte dessa radiação é 

refletida e repelida pela superfície terrestre e pela atmosfera. A maior parte dela, contudo, 

passa diretamente pela atmosfera para aquecer a superfície terrestre. A Terra emite parte 

dessa  energia, mandando-a de volta para o espaço, na forma de irradiação infravermelha 

de ondas longas. 

A maior parte da irradiação é absorvida pelo vapor d’água, pelo dióxido de carbono e 

outros GASES DE EFEITO ESTUFA - GEE que existem naturalmente na atmosfera. Esses 

gases impedem que a energia passe diretamente da superfície terrestre para o espaço. 

Esse é um fenômeno natural e permite que exista vida na Terra. 

Aumentando a capacidade da atmosfera de absorver irradiação infravermelha, as 

emissões excessivas de GEE estão perturbando a forma com que o clima mantém esse 

equilíbrio entre a energia que entra e a energia que sai. A energia não pode simplesmente 

acumular. O clima vai ter de se ajustar de alguma forma para conseguir se desfazer dessa 

energia excedente. 4 

Além do vapor de água os principais gases de efeito estufa presentes na atmosfera com 

seus respectivos GWP5  e fontes geradoras 6, são apresentados a seguir: 

                                            

4
  Informação obtida no site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Disponível em 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/49252.html em 11/09/2010. 

5
  GWP (Global Warming Potential), medida usada para relacionar a potencialidade de emissão de um gás em relação 

ao gás carbonico tendo o dióxido de carbono equivalente (CO2 eq) como unidade métrica. Disponível em 

http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/cms/arquivos/ghgespec.pdf. em 11/09/2009. 
 
6
  As fontes produtoras de GEE estão disponíveis em http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc08/quimsoc.pdf. e 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/gases-de-efeito-estufa-gee em 11/09/2010. 
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Tabela 1 – Relação de fontes geradoras de Gases de Efeito Estufa e Potencialidade de 
Aquecimento Global (GWP). 

 

As MUDANÇAS CLIMÁTICAS7 referem-se a qualquer mudança do clima que ocorra ao 

longo do tempo em decorrência da variabilidade natural ou da atividade humana.  

VULNERABILIDADE, por sua vez, é o grau de susceptibilidade ou incapacidade de um 

sistema para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade 

climática e os eventos extremos de tempo e clima. A vulnerabilidade é uma função do 

caráter, magnitude e ritmo da mudança climática bem como da variação a que um sistema 

está exposto, sua sensibilidade e sua capacidade de adaptação. 

MITIGAÇÃO são as mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de 

                                            

7  As informações apresentadas para Mudanças Climáticas, Vulnerabilidade e Adaptação foram retiradas do 

documento -Subsídios para uma agenda nacional de ciência tecno logia e inovação relativa à vulnerabilidade, impact os 

e adaptação à mudança do clima  – 2009 de autoria da CGEE. 

 

Gas GWP Fonte Geradora 
Dióxido de 

Carbono (CO2) 
1 Gerado principalmente na queima de combustíveis. 

Metano (CH4) 21 Gerado principalmente na decomposição anaeróbica 
de substâncias orgânicas presentes no esgoto, lixos. 

Óxido Nitroso 
(N2O) 

310 Deve-se a queima de combustíveis fósseis, carvão e 
biomassa. Está relacionado também ao uso de 
fertilizantes. 

Hidrofluorcarbonos 
(HFCs) 

Variável      
12 – 11.700 

Substitutos aos CFC por apresentarem menores 
danos à camada de ozônio, são usados no processo 
de refrigeração e podem ir para a atmosfera como 
emissões fugitivas. 

Perfluorcarbonos 
(PFCs) 

Variável 
6.500 -9.200 

Subproduto da fundição de alumínio e perda por 
fuga durante o processo de fabricação de 
semicondutores. São usados no processo de 
refrigeração e podem ir para a atmosfera como 
emissões fugitivas. 

Hexafluoreto de 
enxofre (SF6) 

23.900 Usado em equipamentos elétricos de alta tensão e 
subestações blindadas, podem ir para atmosfera 
como emissões fugitivas. 
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recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas 

que reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros. 

ADAPTAÇÃO é a capacidade de um sistema de se ajustar à mudança climática 

(inclusive à variabilidade climática e aos eventos extremos de tempo e clima), moderando 

possíveis danos, tirando vantagem das oportunidades ou lidando com as conseqüências.  

Os EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS8 são um dos efeitos mais adversos das 

mudanças climáticas em conjunto com a elevação do nível dos mares. 

 

2.1. TRATADOS INTERNACIONAIS 

Em junho de 1992, durante a ECO-92 no Rio de Janeiro, foi assinada a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – UNFCCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change), por mais de 150 países. O objetivo principal da 

Convenção é alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera num nível que impeça uma interferência humana perigosa no sistema do clima.  

Esses países reconheceram, assim, a mudança do clima como "uma preocupação 

comum da humanidade". Eles se propuseram a elaborar uma estratégia global para proteger 

o sistema climático para gerações presentes e futuras. Os Governos que se tornaram Partes 

da Convenção tentarão atingir o objetivo final de estabilizar as concentrações de gases de 

efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica (provocada 

pelo homem) perigosa no sistema climático. 

Um dos instrumentos para implementar a UNCFCC é o Protocolo de Kyoto, que foi 

elaborado durante a 3ª Conferência das Partes – COP (Conference of Parties) da UNFCCC 

em 1997, segundo o qual, os países industrializados, os do Anexo I, deveriam reduzir, entre 

                                            

8  Climate Change 2007: Synthesis Report.disponível em .http://www.ipcc.ch/organization/organization.htm  em 

11/09/10. 
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2008 e 2012, pelo menos 5,2% dos níveis de emissões de gases que provocam efeito estufa 

registrados em 1990. O Brasil não foi incluído no Anexo I, portanto ainda não tem metas de 

redução de emissões pelo Protocolo, mas como signatário da UNFCCC, tem como uma de 

suas principais atribuições a elaboração e atualização periódica do Inventário Nacional de 

Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito estufa não Controlados pelo 

Protocolo de Montreal. 

Em 2007 na 13ª COP, foi assinado o “Bali Road Map”, documento que indicou as 

diretrizes para a 15ª COP de Copenhague, dentre as principais orientações deste 

documento está o estabelecimento de objetivos de mitigação de longo prazo para todos os 

países da convenção, ou seja, estabelecimento e aprofundamento de metas de redução de 

emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE.  

A Conferência de 2009, sediada em Copenhague (COP-15), no período de 7 a 18 de 

dezembro, após grandes divergências entre os países ricos e o grupo dos países em franco 

desenvolvimento, como o Brasil, acerca de temas como metas de redução de emissão de 

gases do efeito estufa e contribuição para um possível "fundo climático", terminou sem que 

se atingisse um acordo definitivo, ficando a discussão para próxima conferência da ONU 

sobre mudanças climáticas, a COP 16, a ser realizada no México em dezembro de 2010. 
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3. BASE LEGAL  

 

Em 20 de junho de 2000, por meio do Decreto nº 3.515, foi criado o Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas - FBMC, que tem entre seus objetivos conscientizar e mobilizar a 

sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os problemas decorrentes da 

mudança do clima por gases de efeito estufa. O FBMC é composto por 12 ministros de 

Estado, do diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA) e de personalidades, 

representantes da sociedade civil com notório conhecimento da matéria ou que sejam 

agentes com responsabilidade sobre a mudança do clima e presidido pelo Presidente da 

República. 

Em 29 de dezembro de 2009, foi sancionada a Lei n° 12.187, que institui a Política 

Nacional de Mudanças Climáticas –PNMC. Segundo o artigo 3º  desta Lei, a PNMC e as 

ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos 

da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da 

participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem 

adotadas na sua execução. 

O artigo 12º dessa lei estabelece que para alcançar os objetivos da PNMC, o País 

adotará, como compromisso nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases 

de efeito estufa, com vistas em reduzir entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 

2020.  

Essa lei prevê ainda a elaboração de Decreto do Poder Executivo que estabelecerá 

planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à 

consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono em diversos setores, dentre 

eles a de geração e distribuição de energia elétrica, com vistas em atender metas gradativas 

de redução de emissões considerando as especificidades de cada setor.  

Em novembro de 2009, no Estado de São Paulo foi sancionada a Política Estadual de 

Mudanças Climáticas (PEMC), que representa um avanço uma vez que estabelece metas 
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de redução, em todos os setores da economia, de 20% da emissão de gases de efeito 

estufa até 2020, tendo por base o ano de 2005.  

No Paraná a minuta da Política Estadual de Mudanças Climáticas9 está na Comissão de 

Finanças da Assembléia Legislativa do Paraná aguardando parecer. Essa Política norteará a 

elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, dos planos locais, bem como de 

outros planos, programas, projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, à 

mudança do clima.  

Estabelece também que o Estado do Paraná deverá criar e manter o Registro Estadual 

de Emissão, Redução e Sequestro de Gases de Efeito Estufa, com o objetivo de estabelecer 

critérios mensuráveis, verificáveis e passíveis de serem informados, assim como de 

promover o acompanhamento dos resultados de medi das de redução e remoção desses 

gases de efeito estufa, e auxiliar os agentes privados e públicos na definição de estratégias 

para o aumento da eficiência e produtividade dessas medidas. A inscrição no Registro será 

voluntária, conforme o disposto em regulamento. Serão criados selos de reconhecimento 

público, tanto para a participação no Registro quanto para a comprovação da redução 

líquida de emissões por diminuição ou neutralização de emissões. O Poder Público poderá 

definir incentivos fiscais e financeiros para a adesão ao Registro, especialmente para as 

entidades privadas que, comprovada e voluntariamente, reduzirem as suas emissões de 

gases de efeito estufa ou removerem gás carbônico da atmosfera. 

Encontram-se também em tramitação  na Câmara de Deputados projetos de lei que 

podem afetar as atividades da COPEL, tais como o: 

• PL nº 1147, de 2007, de autoria do Deputado Chico Alencar, do PSOL/RJ, que 

determina a obrigatoriedade, para o licenciamento de obra ou atividade utilizadora de 

recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidora e empreendimentos capazes de 

causar degradação ambiental, da realização, pelo empreendedor, do BALANÇO DE 

EMISSÕES (assimilações e liberação) de gases de efeito-estufa. O balanço deverá 

                                            

9
  Disponível em http://www.forumclima.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8 em 

11/09/2010. 
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considerar, tanto a fase de implantação, como de funcionamento do empreendimento ou 

atividade, bem como suas alternativas tecnológicas e de localização.  

•  O PLP nº 73, de 2007, dos Srs. Antonio Carlos Mendes Thame e Luiz Carlos 

Hauly, que propõe uma Reformulação Tributária Ecológica, a fim de regulamentar o artigo 

146-A, da Constituição Federal, instituir os princípios da essencialidade e do diferencial 

tributário pela sustentabilidade ambiental e oneração das emissões de gases de efeito 

estufa, e criar a taxação sobre o carbono (“carbon tax”), na forma de Contribuição de 

Intervenção no Domínio Econômico, para a sustentabilidade ambiental e a mitigação do 

aquecimento global. [...] Como fonte geradora de energia elétrica convencional é definido 

todo sistema de geração de energia elétrica, inclusive sistemas de distribuição, excetuado a 

geração de energia eólica, fotovoltaica, geotermal, por fluxo contínuo de correntes fluviais 

não represadas e de marés, de energia por células-combustíveis e a partir do hidrogênio. 
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4. INFLUÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO SETOR ENER GÉTICO  

 

Espera-se, como conseqüência da mudança do clima, um aumento dos fenômenos 

climáticos extremos (cheias, secas, vendavais, tempestades, etc.). Estas alterações podem 

afetar várias áreas de interesse do setor de energia elétrica. 

Em relação à produção, o setor de energia elétrica no Brasil utiliza em larga escala 

fontes renováveis, sendo que as usinas hidrelétricas respondem pela maior parte da 

geração de energia elétrica no país. A disponibilidade e a confiabilidade de tais fontes 

dependem de condições climáticas, que podem sofrer alterações em conseqüência da 

mudança no clima global. 

O estudo Mudanças Climáticas e Segurança Energética10 no Brasil investigou – a partir 

dos cenários do IPCC, das projeções do Plano Nacional de Energia 2030, dos dados de 

vazão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Águas 

(ANA) – as possíveis vulnerabilidades do setor de energia aos efeitos da mudança climática. 

Segundo as estimativas, a mudança do clima pode resultar em uma queda média de 8,6% a 

10,8% na vazão anual média, isto é, a quantidade média anual de água que aflui para as 

usinas. 

 As usinas mais afetadas seriam as da bacia do São Francisco, que registrariam uma 

queda entre 23,4% e 26,4%. Na grande bacia do Paraná , haveria, apesar da queda na 

vazão anual média, vazões mais altas no começo da estação chuvosa. O armazenamento 

dessa água adicional atenuaria os efeitos negativos da redução na vazão anual média, pelo 

menos nas usinas hidrelétricas já existentes. 

A se confirmarem essas quedas na vazão média, haveria efeitos negativos na produção 

total de energia média pelas hidrelétricas brasileiras, que cairia entre 1% e 2,2%. 

 

                                            
10

   Disponível em 

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/CLIMA_E_SEGUR
ANCA-EnERGETICA_FINAL.pdf. em 11/09/2010. 
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Existe também a preocupação da sociedade com a eventual emissão de GEE de 

reservatórios artificiais. Esse assunto está sendo cuidadosamente acompanhado pela 

COPEL, pois, praticamente toda a energia gerada pela empresa é proveniente de fonte 

hidráulica. 

Já em relação à transmissão e distribuição de energia dois fenômenos merecem 

destaque quando se trata de mudanças climáticas. As descargas atmosféricas e a 

Intensificação de vendavais. 

O Brasil é hoje é o país com a maior incidência global de descargas atmosféricas, de 

acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica - Elat, as observações feitas por satélite já 

indicam um aumento de 18 % na incidência de DESCARGAS ATMOSFÉRICAS nos últimos 

dez anos e a tendência é de que ocorra um acréscimo ainda maior nas próximas décadas. 

Tal fato leva a um aumento na probabilidade de prejuízos no sistema de transmissão e 

distribuição de energia.   

A INTENSIFICAÇÃO DE VENDAVAIS constitue potencial impacto na infraestrutura do 

setor de energia, na produção, nas linhas de transmissão e distribuição. 

Na ocorrência destes eventos, o consumidor, cada vez mais dependente da energia 

elétrica para desempenhar suas atividades e, portanto mais exigente, também será 

prejudicado pela indisponibilidade, mesmo que temporária, deste bem. 

Desta forma é fundamental que se avalie o impacto dos eventos extremos e, quando for 

o caso, sejam revisados os critérios de projeto de novos empreendimentos de geração, 

transmissão e distribuição bem como, daqueles já em operação. 

 Outra questão a ser avaliada  refere-se ao grande potencial de ganhos pela eficiência 

energética e o uso de energias alternativas em todas as áreas para a reduzir as emissões – 

indústria, transportes, agricultura, edificações. O uso de fontes alternativas de origem de 

biomassa, como o etanol, a energia solar e eólica tem papel central nas políticas nacionais 

de mitigação. 
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5. HISTÓRICO DE AÇÕES DA COPEL 

 

5.1. MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL é uma das formas que o Protocolo de 

Quioto estabeleceu como complementação às medidas e políticas domésticas dos países 

desenvolvidos, permitindo que a redução das emissões e/ou o aumento da remoção de CO2 

por estes países sejam, em parte, obtidos além de suas fronteiras nacionais.  

Em 2005 foi iniciado na COPEL um processo para avaliar a possibilidade de 

compatibilizar a implantação de florestas ciliares nas bordas dos reservatórios das Usinas 

Hidrelétricas da COPEL com a oportunidade de obter créditos de carbono na modalidade 

MDL Florestal, através de trabalho conjunto entre a COPEL e a Fundação de Pesquisas 

Florestais do Paraná - FUPEF, da UFPR. Foram estudados os reservatórios das UHEs Gov. 

José Richa (Salto Caxias), Gov. Ney Braga (Segredo) e Gov. Bento Munhoz (Foz do Areia), 

tendo como áreas de plantio somente os imóveis de propriedade da COPEL situados na 

APP desses empreendimentos.  

No segundo semestre de 2006 foi criado um grupo de trabalho, formalizado através da 

notificação DGT 020/06, especificamente para a avaliação de empreendimentos ou 

atividades das áreas da Diretoria de Geração e Transmissão de Energia e 

Telecomunicações - DGT da COPEL em relação a oportunidades no âmbito do Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo - MDL.  

Os projetos identificados foram organizados e apresentados à DGT com suas 

características principais: justificativa de adicionalidade, quantidade de projetos equivalentes 

aprovados ou em vias de aprovação, fator de redução de emissões para transformação em 

Dióxido de Carbono Equivalente (CO2 eq), total de emissões reduzidas no primeiro período 

de creditação (7 de um total de 21 anos), receita média anual proveniente de receitas de 

crédito de carbono, prazo para o retorno financeiro dos custos de implantação, facilidades, 

dificuldades, vantagens e desvantagens para a viabilização do projeto no âmbito do MDL. 

A seguir é apresentado um gráfico com o resumo das principais características dos 
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projetos avaliados: 

Ilustração 1 - Matriz de complexidade e importância  de projetos 
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Cabe destacar que as UHEs Santa Clara e Fundão já obtiveram créditos de carbono e 

as UHEs Mauá e Cavernoso II estão em processo de contratação de empresa para 

elaboração de projeto para qualificação ao recebimento de créditos. 

 

5.2. GHG – GREENHOUSE GAS – PROTOCOL 

De forma a atender o primeiro objetivo desse programa, em 2008, a COPEL foi uma das 

empresas que aderiram ao Programa Brasileiro GHG Protocol. Este busca promover a 

mensuração e gestão voluntária das emissões de gases de efeito estufa (GEE), 

proporcionando aos participantes acesso a instrumentos e padrões de qualidade 

internacional para contabilização e elaboração de relatórios de GEE. O Programa também 

se propõe a constituir plataforma nacional para publicação dos inventários de GEE 

corporativos e organizacionais.  



 

 

 

Agenda Copel de Mudanças Climáticas Ano 01 - - 14 - 

   

 

O Programa busca compatibilidade com as melhores práticas e normas internacionais, 

como os padrões e metodologias do GHG Protocol, as normas ISO e as metodologias de 

quantificação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), adaptando-as 

ao contexto nacional.  

A implementação do Programa é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente do 

Brasil, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o World 

Resources Institute (WRI) e o World Business Council for Sustainable Development 

(WBSCD). 

As principais vantagens de participação no programa são: 

• Gestão dos riscos atrelados aos GEE e identificação de oportunidades de redução; 

• Participação em programas voluntários e compulsórios; 

• Participação em mercados de GEE; 

• Preparação para futuros marcos regulatórios; 

• Reconhecimento pelo pioneirismo voluntário 

5.3. INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA 

A COPEL publicou seu primeiro inventário de gases de efeito estufa, de acordo com a 

metodologia GHG Protocol, no dia 08/10/09. O total de emissões de GEE das 27 empresas 

que fizeram parte do primeiro ano do Programa Brasileiro GHG Protocol foi de 85,2 milhões 

de toneladas de gás carbônico equivalente (CO2eq.) – uma medida utilizada para comparar 

as emissões de vários GEE baseada no potencial de aquecimento global. As emissões 

desse grupo são referentes ao ano de 2008 e representam 3,8% daquilo que o Brasil emitiu 

no ano de 2005 ou 8,5% do que foi emitido no mesmo período, excetuando os GEE 

provenientes do desmatamento e mudanças no uso do solo. Em 2010, mais 19 empresas 

com instalações no Brasil passaram a integrar esta iniciativa, o que aumenta da 

credibilidade dos inventários feitos sob a metodologia adotada pelo GHG Protocol. 
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 Apenas como comparação, o total de emissões da COPEL em 2008 foi de 185.382 

toneladas de CO2 eq e em 2009, 208.716 toneladas de CO2 eq.  

Dentre as empresas que participaram do programa e que divulgaram seus relatórios, no 

total de emissões, a COPEL foi a 10ª. empresa mais emissora de GEE11, como mostra a 

ilustração 2. 

Ilustração 2 - As 10 empresas  brasileiras de maior es emissões de GEE, segundo relatório do 
GHG  Protocol Brasil – 2010 ano base 2009. 

 

  

 

Considerando apenas as empresas  do setor de energia elétrica que aderiram ao 

Programa GHG Protocol, a COPEL seria a maior emissora, como mostra a ilustração 3: 

 

 

 

 

 

                                            

11
  Disponível em http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/ em 02/09/2010. 

 

Empresa 

Mil ton  

CO2eq 

Petrobras 56.531,00 

Votorantim 20.012,00 

Vale 8.847,60 

Alcoa 2.098,30 

Suzano Papel e  

Celulose 734,91 

Ambev 461,68 

Sanepar 408,92 

Sadia 213,47 

Anglo American 228,34 

Copel 208,71 

Outras 65,00 
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Empresa

Mil ton 

CO2eq

Copel 208,71

Furnas 115,45

EDP 45,12

CESP 3,85

Ilustração 3 - As 4 empresas do setor elétrico, seg undo relatório do GHG Protocol Brasil - 2010 
ano base 2009 

 

As emissões muitas vezes se mostram de maneira irregular quanto ao seu 

comportamento, pois empresas que dependam da geração de energia para seu 

desenvolvimento ficam atreladas as necessidades do país.  

5.4. PROJETOS DE P&D 

Até algum tempo, as usinas hidrelétricas eram consideradas alternativas de produção de 

energia limpa. Essa perspectiva mudou após os resultados de alguns estudos terem 

mostrado que os reservatórios também emitem GEE, gerando um questionamento a 

respeito do quão limpe é esta matriz energética, como se imaginava anteriormente 

(FEARNSIDE, 2004)12. 

Com base nesta argumentação, o setor elétrico de produção de energia se mobilizou 

para avaliar por meio de pesquisas a veracidade da hipótese levantada, a elaboração de um 

projeto P&D ANEEL, intitulado Projeto Estratégico Chamada 009/2008 da ANEEL, sendo 

contratadas pelas associadas da APINE (Associação Brasileira de Produtores 

Independentes de Energia Elétrica), tendo o LACTEC e a UFPR como instituições de 

pesquisa. O objetivo do projeto é o de  desenvolver uma metodologia de monitoramento e 

avaliação de GEE em reservatórios brasileiros já existentes, com base nas metodologias já 

                                            

12
  FEARNSIDE, P. M. (2004) Greenhouse gas emissions from hydroelectric dams: c ontroversies provide a 

springboard for rethinking a supposedly clean energ y source . Climatic Change, Dordrecht, v. 66, n. 1-2, p. 1-8. 
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existentes, uma vez que o que se conhece não atende a todos os reservatórios . Essa 

metodologia servirá para padronizar a medição de GEE e será aplicada a todo território 

nacional, gerando um parâmetro que possa ser usado como comparativo de qualidade da 

água e avaliação dos reservatórios. Os levantamentos de dados de pesquisa serão feitos no 

reservatório da Usina Hidrelétrica Governador Parigot de Souza. O Projeto deve iniciar suas 

atividades até o final de 2010. 

Além do projeto de pesquisa P&D relatado acima, um outro projeto foi desenvolvido para 

avaliar os gases de efeito estufa na área de influencia de reservatório durante a sua 

construção. A pesquisa será realizada na futura Usina Hidrelétrica de Mauá, de modo que a  

proposta de projeto é inovadora por não existir estudos que tenham como objetivo estudar 

os mecanismos de emissões de GEE em reservatórios de usinas hidrelétricas durante a fase 

de sua implantação. O projeto se encontra em andamento com o desenvolvimento de 

estudos na área de modelagem hidrodinâmica, para que se possa obter informações dos 

locais para se efetuar a coleta de dados. 

Em paralelo, atendo suas diretrizes de sustentabilidade, a COPEL em parceria com a 

ITAIPU está implantando soluções de geração distribuída através do aproveitamento da 

energia do biogás de granjas de suínos conectadas à rede elétrica. Além disso, Em 2007, 

foram iniciados os trabalhos para viabilizar a implantação de mini-usinas de biodiesel no 

Paraná, visando o aumento da renda de pequenos produtores rurais organizados em 

cooperativas voltadas à agricultura familiar.  
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6. INDICADORES  

 

6.1. ISE BOVESPA 

Em 2010, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo – 

ISE BOVESPA, visando a um maior engajamento e internalização do tema “Mudanças 

Climáticas” nos processos de planejamento e gestão das organizações, criou a Dimensão 

Mudanças Climáticas. 

A dimensão irá avaliar critérios relacionados à Política (compromisso, abrangência e 

divulgação), Gestão (responsabilidade, planejamento/gestão de riscos e oportunidades, 

inventário de emissões e sistemas de gestão), Desempenho (emissões e uso de recursos) e 

Comunicação (diálogo com as partes interessadas).  

Deverão ser informados de forma direta, as ações voluntárias da empresa em prol da 

implementação dos objetivos da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do 

Clima.  

 

6.2. CDP – CARBON DISCLOSURE PROJECT 

A COPEL responde também o questionário do CDP cujo objetivo é ampliar o acesso a 

informações de qualidade sobre as políticas adotadas pelas empresas nessa área e sobre o 

impacto que o fenômeno da mudança no clima global poderá exercer sobre os negócios 

corporativos. Este ano a COPEL tornará publico as informações relatadas ao questionário 

do CDP (Carbon Disclosured Carbon). 

 

6.3. ÍNDICE CARBONO EFICIENTE  

Em 2010, a COPEL  aceitou o convite para participar do Índice Carbono Eficiente, criado 

pela BMF&BOVESPA em conjunto com o BNDES. Este índice permitirá harmonizar, 

segundo a mesma base metodológica, os dados de emissões de GEE fornecidos pelos 

inventários de emissões das empresas.  

 

Além disso, são fornecidas informações relacionadas às emissões de gases de efeito 
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estufa para os questionários de Sustentabilidade da Ethos Abrade e GRI (Global Reporting 

Initiative). 

Os índices citados mostram a necessidade de adoção de medidas claras e efetivas de 

mitigação, ou seja, que minimizem os impactos gerados pelas atividades de processo, 

promovam a adequação dos processos e dos padrões de consumo por parte da COPEL, 

pois estas medidas representam um impacto positivo nos indicadores de sustentabilidade 

que são avaliados e utilizados como ferramenta de decisão pelos analistas de mercado.  
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7. PROPOSTA DE AGENDA  COPEL  DE MUDANÇAS CLIMÁTICA S 

 

As atividades da COPEL que contribuem para a emissão de GEE são listadas na tabela 

abaixo:  

 Atividades 

GEE UTE 

Figueir

a 

Subestações Frota Resíduo

s e 

Esgoto 

Aclimatação 

de 

ambientes 

Grupo 

Gerador 

Eletricidade e 

Distribuição 

Célula 

Combustível 

CO2 X x x x  x x x 

CH4 x   x    x 

N2O X     x   

SF6  X       

PFCs     X    

HFCs   x  x    

Tabela 2 – Fontes Geradoras de Gases de Efeito Estu fa nas atividades da COPEL. 

 

Entretanto, a Copel pode contribuir de diversas formas para a pesquisa e implementação 

de soluções para a mitigação de suas emissões de GEE e também para atender sua 

plataforma de sustentabilidade.  

Tendo em vista estes objetivos, foram estabelecidos como prioridades os seguintes 

compromissos: 

 

7.1. REALIZAR ANUALMENTE O INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GEE. 

O inventário de GEE tem como objetivo quantificar e organizar dados sobre emissões, 

com base em protocolos e metodologias aprovadas, de forma a proporcionar aos 

interessados informações confiáveis. Este inventário deve apresentar o máximo de 

informações relativas ao assunto e deve ser parte de um processo contínuo.  

A continuidade da prática é essencial para se acompanhar os efeitos dos esforços de 

mitigação adotados e a tendência das emissões de GEE, possiblilitando o realinhamento 

das ações da companhia .  

A Copel realizará anualmente seu inventário de acordo com as diretrizes e metodologias 

definidas pelo GHG Protocol, no qual é signatária. O levantamento será conduzido com base 

nas informações relatadas pelas diversas áreas da Copel, sendo fundamental o 
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comprometimento destas com o processo.  

A partir de 2012 o inventário de emissões da Copel será auditado, de forma a torná-lo 

mais consistente e confiável. 

De acordo com a metodologia do GHG Protocol existem 3 escopos de relato: Escopo 1: 

emissões diretas de seu processo produtivo; Escopo 2: emissões da compra de energia 

para consumo e; Escopo 3: emissões indiretas. 

Os dois primeiros escopos são obrigatórios e o terceiro é opcional. Nos próximos anos, a 

Copel irá avançar gradativamente no escopo 3 com a inclusão das emissões de 

terceirizados, principais fornecedores e viagens de negócios.  

 

7.2. AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA COPEL EM PCH'S E EÓLICAS 

A busca por fontes renováveis de energia é um dos temas mais importantes da 

atualidade. Atenta a esta nova fronteira de oportunidades e à necessidade de diversificação 

da sua matriz energética, a Copel tem o desafio de estudar e prospectar oportunidades de 

negócios com fontes não agressivas ao patrimônio natural, renováveis, não poluentes, 

geradoras de renda e fomentadores do desenvolvimento social. 

De acordo com estudo de Enio Bueno Pereira do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) apresentado  no Workshop Internacional - Mudanças Climáticas e o Setor Elétrico 

na Área de Atuação da CIER de 20/05/2010, o desenvolvimento em indústrias eólicas auxilia 

o país na busca de objetivos estratégicos como: segurança energética, desenvolvimento 

social pela criação de empregos e reduções das emissões de gases de efeito estufa. 

Do ponto de vista ambiental as PCHs apresentam uma alternativa de geração de energia 

limpa, uma vez que pouco alteram o ambiente em seus locais de geração, além de serem 

boas fontes de geração de créditos de carbono. 

Uma das diretrizes estratégicas do Negócio Geração da Copel é "Aumentar a 

participação de fontes alternativas renováveis". Neste sentido, e nos termos desta agenda, 

dentre as fontes renováveis existentes a Copel priorizará a Energia Eólica e as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas. 
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7.3. AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÕES (P&D+I) DE ENERGIAS ALTERNATIVAS E 

OUTROS TEMAS QUE INCENTIVEM A DIMINUIÇÃO DAS EMISSÕES DE GEE. 

Atualmente existem tecnologias disponíveis para redução de emissões de GEE 

(incluindo melhoria de eficiência energética) que, contudo, não se apresentam em sua 

maioria viáveis do ponto de vista econômico e dependem de pesquisas para serem 

implementadas. 

Além disso, abordagens inovadoras podem ser desenvolvidas para identificação e 

medição das emissões de GEE. Os benefícios gerados do ponto de vista socioambiental, 

justificativam o investimento em P&D+I para torná-los mais atrativos técnica e 

economicamente.  

Em alinhamento com a Diretriz Corporativa "Investir em Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação com agregação de valor", pretende-se prospectar e sugerir as áreas pertinentes 

temas para realização de projetos potencialmente viáveis para o desenvolvimento de 

tecnologias com potencial para: redução de emissões de GEE, eficientização energética e 

seqüestro de carbono e outros temas que incentivem a diminuição de emissões de GEE).  

Estão em desenvolvimento vários estudos sobre tecnologias para geração de energia 

proveniente de outras fontes renováveis e que devem se viabilizar futuramente, entre as 

quais podemos destacar: Microalgas; Biogás e Biocombustíveis; Células a Combustível; 

Energia solar fotovoltaica; Resíduos Sólidos Urbanos e Geração Distribuída. 

Todas estas iniciativas ainda não estão relacionadas às oportunidades relacionadas ao 

contexto das mudanças climáticas. Pretende-se, portanto, avaliar os projetos já 

prospectados relacionados a energias alternativas potencializando-os com as oportunidades 

relacionadas aos mercados de carbono ou compensações. 

 

7.4. REDUZIR A EMISSÃO DE GEE DAS ATIVIDADES DA COPEL. 

Entre as principais fontes relacionadas às emissões de GEE estão aqueles que utilizam 

combustíveis fósseis. O setor de transportes do país ainda é muito dependente de 

combustíveis fósseis, constituindo-se em um dos principais responsáveis pelas emissões de 

GEE do país.  

A frota própria da Copel representa 6,7% do total de GEE emitidos pela Companhia 
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(2009 - 13.904 ton CO2 eq). 

Além disto, muitas reuniões, cursos e outras atividades administrativas requerem o 

deslocamento de pessoas de diferentes localidades distantes, onerando o consumo de 

combustível, diárias e o próprio tempo dos profissionais envolvidos, e aumentado por 

conseguinte as emissões. 

Muitas vezes a necessidade da presença in loco é questionável, sendo viável, e mesmo 

aconselhável o uso das tecnologias de reuniões remotas, hoje disponíveis por meio de tele 

ou video-conferências. Deste modo deve-se promover ações para que o uso destas 

tecnologias seja utilizado em maiores proporções e com maior frequência. 

Propõe-se a implementação de medidas para redução de emissão de GEE provenientes 

de da frota própria, que segundo o inventário referente a 2009 correspondeu a 13.904 ton 

CO2 eq.  

Os carros flex apresentaram em 2009 um consumo de 15% de gasolina e 85% de álcool, 

o que corresponde em termos de emissão total a 1.702,8 ton CO2 eq. À título de 

comparação, se o consumo de gasolina fosse reduzido à metade a emissão total seria de 

127 ton CO2 eq . 

A frota própria é composta por 742 veículos que fazem uso exclusivamente de gasolina, 

de modelos que datam desde o ano de 1995. Ainda submetidos à manutenção periódica, é 

inevitável os desgastes que acabam provocando um maior consumo de gasolina e das 

emissões associadas. A substituição gradativa da frota passível de substituição por veículos 

flex  é uma oportunidade para promover uma redução nas emissões geradas.  

A seguir são apresentadas ações de medidas relacionadas no processo produtivo, 

quando da utilização da frota própria:  

• Substituição gradativa de veículos a gasolina por veículos flex; 

• Divulgar a importância da manutenção preventiva nos veículos;  

• Priorizar a utilização de tele e vídeo conferências visando à redução dos 

deslocamentos que necessitem da utilização de transporte.  

• Otimizar o transporte de passageiros e cargas  através de incentivo a 

compartilhamento de veículos (carona).  

• Monitorar a emissão de GEE nos veículos da frota, principalmente aqueles a diesel e 
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com   ano de fabricação inferior ao ano de 1997. 

7.5. APOIAR A IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS PRÓPRIOS PARA 

RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DE CARBONO E DE TERCEIROS QUE PROPICIEM 

UMA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E SOCIAL NA ÁREA DE ENTORNO 

DE EMPREENDIMENTOS DA COMPANHIA. 

Além de reduzir ou fixar emissões de GEE, a geração de créditos de carbono pode ser 

comercializada ou futuramente utilizada para compensação das emissões da empresa.  

Atualmente a Copel tem dois projetos para qualificação para o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL referentes às UHEs de Mauá e Cavernoso II. No primeiro 

caso, a contratação está na fase de licitação e no segundo caso, foi formalizado um contrato 

para elaboração do projeto.   

Propõe-se também potencializar projetos de terceiros através de investimentos sociais 

ou apoio técnico para qualificação de projetos para obtenção de créditos de carbono que 

tragam uma melhoria ambiental e social em áreas ou comunidades vizinhas aos 

empreendimentos da companhia como, por exemplo, recuperação de APPs, fomento de 

arranjos produtivos locais ou tratamento de efluentes. Bem como, aproveitar as áreas de 

florestas preservadas pela Companhia e buscar a viabilização de creditação de Carbono 

pelo método de Desmatamento Evitado. 

 

7.6. SENSIBIILIZAR A CADEIA DE SUPRIMENTOS EM RELAÇÃO AS EMISSÕES DE 

GEE. 

A COPEL tem o  contínuo compromisso de estratégias e práticas empresariais que 

promovam e evidenciem os princípios da sustentabilidade. Adicionalmente está 

comprometida com o Pacto Global e com implantação e ampla disseminação de seus 

princípios em sua esfera de influência. 

Neste sentido, criou o Grupo de Trabalho Permanente da Gestão da Cadeia de 

Suprimentos com as seguintes atribuições: (i) fomentar e facilitar a implementação de 

estratégias e ações que possibilitem melhoria da gestão da cadeia e do desempenho da 

Companhia nos indicadores de sustentabilidade relativos ao tema; (ii) propiciar o 



 

 

 

Agenda Copel de Mudanças Climáticas Ano 01 - - 25 - 

   

 

engajamento e o diálogo estratégicos com os fornecedores, utilizando os princípios e 

requisitos da Norma AA 1000 e de outras ferramentas que promovam práticas 

socioambientais (princípios do Pacto Global, ISOs e indicadores do Ethos); (iii) promover o 

comprometimento e a responsabilidade de todos os envolvidos na cadeia de suprimentos, 

em busca de resultados e melhoria contínua das práticas; e (iv) contribuir para o 

desenvolvimento dos fornecedores, estabelecendo parâmetros vinculados à 

sustentabilidade. 

 Assim, tendo o engajamento, diálogo e desenvolvimento dos fornecedores, como  

estratégias coordenadas no Comitê, sensibilizaremos os fornecedores em relação ao tema e 

incentivaremos a implementação de iniciativas e o estabelecimento de metas, visando 

reduzir ou compensar a emissões de GEEs em seus processos produtivos, especialmente 

aqueles diretamente relacionados as nossas demandas. 

 

7.7. PARTICIPAR DE PROGRAMAS NACIONAIS QUE INCENTIVEM A REDUÇÃO DE 

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA – GEE. 

Participação de fóruns, programas (como GHG Protocol e outros que tratem do tema), 

diretrizes, discussões legais, grupos de trabalho,em nível regional, nacional e internacional, 

do qual participam entidades governamentais e não governamentais. Esta ação possibilita à 

Copel apresentar seus programas e interagir com outros orgãos e empresas, bem como 

atuar na criação de instrumentos de interesse da sociedade e do setor energético. 

 

7.8. INCENTIVAR AÇÕES DE RACIONALIZAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DE ENERGIA 

A utilização mais racional da energia gerada, devido à redução de perdas no 

sistema, pode minimizar a emissão de GEE pois, desta forma, objetiva-se a 

utilização do maior percentual possível de energia de forma útil. Este fato também 

pode minimizar, ou ao menos retardar, a construção de novas usinas geradoras 

térmicas ou mesmo hidrelétricas. 
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A COPEL já adota como prática a aquisição de transformadores de distribuição 

usando o critério de “capitalização de perdas”. Desta forma, quando novos 

transformadores são adquiridos, não se leva em conta apenas o preço de compra 

em si na avaliação do vencedor da licitação, mas também as perdas que cada 

equipamento apresenta ao longo de sua vida útil. 

No caso da iluminação pública, a COPEL definiu como padrão reatores com 

perdas reduzidas. Estes reatores são equipamentos com projetos melhorados que, 

embora com custo mais elevado, apresentam consumo próprio menor que os 

convencionais. 

O combate às perdas não técnicas, ou comerciais, também é uma ação 

constante da COPEL. A redução de fraudes e furtos de energia desperta no 

consumidor, até então conectado irregularmente à rede de distribuição, a 

preocupação quanto ao consumo racional de energia e uma maior consciência 

relacionada ao desperdício.  

O Programa de Eficiência Energética – PEE tem como objetivo promover a 

eficiência energética no uso final da energia elétrica, por meio da aplicação de 

recursos financeiros determinados pela ANEEL, em cumprimento à Lei nº 

9.991/2000, de modo a contribuir para a otimização do sistema elétrico e 

postergação de investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica.  

Os critérios de investimento e tipos de projetos são estabelecidos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica - Aneel e contemplam a melhoria da eficiência 

energética dos principais usos finais de energia elétrica, tais como iluminação, força 

motriz, refrigeração e condicionamento de ar, bem como projetos educacionais. 

Além dos benefícios proporcionados ao sistema elétrico, as ações 

desenvolvidas contribuem para a redução do desperdício de energia elétrica em 

instalações de consumidores residenciais de baixa renda, entidades 



 

 

 

Agenda Copel de Mudanças Climáticas Ano 01 - - 27 - 

   

 

filantrópicas/assistenciais, hospitais, prédios públicos (municipal, estadual e federal), 

indústrias, estabelecimentos comerciais e de serviços. 

Finalmente, a implantação do conceito do Smart Grid às redes de distribuição 

também pode colaborar para a redução das perdas de energia, na medida que irá 

facilitar a existência de fontes de geração distribuída no sistema. Com a geração 

mais próxima do consumo, serão minimizadas as perdas na transmissão. Além 

disso, a instalação de medidores de energia dotados de mais recursos tecnológicos, 

irá permitir a leitura de consumos em intervalos de tempo mais curtos e a 

transmissão destes dados pela rede, possibilitando a modulação da carga dos 

clientes e com isso também a implantação de uma tarifa diferenciada por horário. A 

transmissão de dados pela rede vai permitir implantação do Gerenciamento pelo 

Lado da Demanda (GLD), que consiste na operação de cargas nos clientes por parte 

da Concessionária, ligando ou desligando estas cargas em momentos apropriados. 

Através da prática de aquisição de equipamentos com menores perdas de 

energia associadas ao seu funcionamento, bem como combate às perdas não 

técnicas (comerciais), à continuidade do Programa de Eficiência Energética e à 

implantação do conceito de Smart Grid às redes da COPEL pretende-se 

potencializar essas práticas com a agenda Copel de Mudanças Climáticas . 
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8. AÇÕES PROPOSTAS PARA OS COMPROMISSOS APRESENTADO S 

Ações 
Compromissos 

relacionados 

Área 

Responsável 

Estabelecer protocolo interno para fornecimento das informações 

da geração de GEE; Elaborar anualmente o inventário com base 

no GHG Protocol e validar por meio de auditoria externa. 

7.1; 
DMC, DDI, 

DGT 

Reduzir em 5% as emissões da frota própria da Copel   pela 

substituição gradativa de veículos a gasolina por modelo flex até 

2014. 

7.4; DGC 

Aumentar o uso de tele e vídeo-conferências, no lugar de 

reuniões, cursos e outras atividades presenciais, reduzindo a 

quantidade de viagens de funcionários. 

7.4; COPEL 

Aumentar a participação da Copel em PCHs e Eólicas, de acordo 

com as metas estipuladas no Planejamento Estratégico 
7.2; 7.3 DEN 

Qualificar sempre que possível projetos junto ao Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo – MDL. 

7.5; DMC 

Participar de programas nacionais que incentivem a redução de 

emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE (GHG Protocol, 

fóruns estaduais e nacionais e grupos de trabalho). 

7.1; 7.7 DMC, DFI 

Aumentar a participação de projetos de Pesquisa & 

Desenvolvimento de energias alternativas que incentivem a 

diminuição das emissões de GEE. 

 

 

7.3; 

 

 

DEN, DMC 

Dar continuidade as ações de racionalização de energia e 

modernização 
7.8; DDI 

 


