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1 INTRODUÇÃO 

Em consonância com a Política Ambiental da Companhia de Saneamento do Paraná – 

Sanepar, que busca a sustentabilidade ambiental, social e econômica em suas atividades, as 

emissões de gases de efeito estufa - GEE provenientes das atividades diretas e indiretas da empresa 

são inventariadas anualmente. Esta quantificação permite identificar os processos principais de 

geração de GEE e gerenciá-los buscando redução ou neutralização. Esta política também contempla 

a prevenção e redução de riscos e danos ambientais e a melhoria do seu desempenho ambiental dos 

processos. 

O primeiro inventário da Sanepar foi elaborado em 2008 com dados referentes ao ano de 

2007. O presente documento apresenta os resultados obtidos para o Inventário de Gases de Efeitos 

Estufa (IGEE) relativo ao ano de 2016, o qual aborda todos os sistemas da Sanepar e utiliza como 

base a experiência acumulada na elaboração das edições anteriores e novas ferramentas 

disponíveis. Como nas edições anteriores, este inventário segue a metodologia do IPCC (2006) e as 

diretrizes das Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol - EPB, desenvolvidas pela FGV 

em parceria com World Resources Institute – WRI.  

O Inventário de GEE relativo ao ano de 2016 mantém importantes melhorias metodológicas 

iniciadas em 2012, refletindo diretamente na precisão dos resultados apresentados.  Destacando o 

cálculo descentralizado das emissões de GEE por unidade operacional e a manutenção dos valores 

do Global Warming Potential (GWP) do quarto relatório do IPCC, Fourth Assessment Report – AR4. O 

GWP é utilizado para calcular o dióxido de carbono equivalente (CO2) dos gases causadores do efeito 

estufa, transformando-os na unidade padrão. Além disso, houve uma alteração na metodologia de 

cálculo das emissões de metano oriundas das estações de tratamento de esgoto. Esse ano foi 

considerado as eficiências de cada unidade construtiva de uma ETE e não apenas do processo 

principal como anteriormente. 

Por fim, é válido ressaltar que as metodologias adotadas fornecem elementos para a 

estimativa das emissões de GEE, cujos resultados podem variar consideravelmente em relação aos 

valores medidos como no caso dos GEE gerados no processo de tratamento de esgoto.  

Neste sentido, os resultados apresentados neste documento são específicos para o 

mapeamento em questão, e adequados para identificar as principais fontes e planejar metas de 

redução de GEE.  Os valores aqui apresentados não devem ser generalizados ou extrapolados para 

outras condições não mapeadas. Para confirmação do potencial das emissões em cada fonte deve 

ser objeto de desenvolvimento específico e estudos complementares. 
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2 DEFINIÇÃO DE LIMITES DO IGEE 

Baseado no Relatório de Administração e de Sustentabilidade 2016, a infraestrutura da 

Sanepar conta com 7.433 colaboradores, 164 Estações de Tratamento de Água (ETA), 239 Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE) e 3 Aterros Sanitários, além de instalações como poços, estações 

elevatórias, 4 barragens, 33.069 km de rede de coleta de esgoto e 51.558 km de rede de distribuição 

de água. 

A contabilização da Sanepar inclui as fontes de emissão localizadas dentro do território 

brasileiro. A Sanepar optou por elaborar o inventário contendo as informações de emissões de GEE 

com base somente no controle operacional. Neste caso, a empresa declara que possui autoridade 

para introduzir e implementar políticas de funcionamento.  

A contabilização dos GEE deve seguir os seguintes critérios: i) se possuir controle 

operacional, 100%, ii) se não possuir controle operacional, 0%. A definição dos limites operacionais 

tem como objetivo identificar as emissões que estão associadas com as suas operações.  

As emissões podem ser classificadas como de natureza direta ou indireta. Emissões diretas 

de GEE são emissões provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela organização, já 

as indiretas são aquelas resultantes das atividades da organização que está inventariando suas 

emissões, mas que ocorrem em fontes que pertencem ou são controladas por outra organização.  

A classificação de uma emissão como direta ou indireta depende da abordagem de 

consolidação (participação societária ou controle operacional) selecionada para estabelecer os limites 

organizacionais. 

A Tabela 1 apresenta a matriz das emissões de GEE com a classificação dos tipos de 

emissão, escopo, categoria, subcategoria, atividades e os GEE. 
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Tabela 1 – Matriz das Emissões de GEE 
 

Tipo de  
Emissão 

Escopo Categoria 
Fontes de emissão 

(GEE) 

Direta 1 

Efluentes 
Tratamento de efluentes  

(CH4 e N2O) 

Resíduos Sólidos 
Aterros sanitários: Cianorte, Apucarana 

e Cornélio Procópio  
(CH4) 

Combustão 
Estacionária 

Equipamentos da Sanepar, e operantes 
em aterros sanitários  

(CO2, CH4 e N2O) 

Combustão Móvel 
Veículos da Sanepar e operantes em 

aterros sanitários  
(CO2, CH4 e N2O) 

Emissões Fugitivas 

Equipamentos de refrigeração, 
bebedouros, extintores e ar 

condicionado - RAC  
(HFCs e CO2) 

Indireta 2 

Compra de 
eletricidade do 

Sistema Interligado 
Nacional (SIN) 

Abastecimento de água 
Esgotamento sanitário 

Atividades administrativas  
Aterro Sanitários 

(CO2) 

Biomassa - 

Combustão móvel  
Veículos da Sanepar, e operantes em 

aterros sanitários  
(CO2, CH4 e N2O) 

Efluentes 
Queimadores do tratamento de efluentes 

(CO2) 

 
A identificação dos GEE de cada uma das fontes e/ou atividades da Sanepar foi realizada 

com base nos métodos disponibilizados pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e 

pelo Programa GHG Protocol. 

As atividades desenvolvidas pela Sanepar contempladas neste escopo são: esgotamento 

sanitário, abastecimento de água, coleta e disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

Equipamentos e infraestrutura de apoio para essas atividades como consumo de combustível dos 

veículos e equipamentos da Sanepar, ar condicionado, refrigeradores, bebedouros e extintores 

também são considerados no escopo 1. 

Em virtude da importância e do impacto ambiental, a energia é uma emissão indireta 

calculada em separada das demais e constitui o Escopo 2, as demais emissões indiretas são 

classificadas como Escopo 3. 

Para fins deste inventário não foram contabilizadas as emissões do Escopo 3, sendo a 

inclusão desta categoria ainda de caráter opcional conforme EPB. 

Emissões resultantes da combustão de biomassa devem ser tratadas de forma diferente 

daquelas provenientes de combustíveis fósseis. O CO2 liberado na combustão de biomassa é igual 

ao CO2 retirado da atmosfera durante o processo de fotossíntese e, dessa forma, é possível 

considerá-la “carbono neutro”. As emissões de CO2 advindas da combustão da biomassa devem ser 

excluídas dos Escopos 1, 2 e 3 e ser reportadas separadamente, requerimento este para prover 
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consistência com o inventário nacional. Por outro lado, as emissões de CH4 e N2O não podem ser 

consideradas neutras, em virtude de estes gases não serem removidos da atmosfera durante o 

crescimento da biomassa. Neste caso, as emissões de CH4 e N2O devem ser incluídas nos escopos. 

Segundo o EPB, os participantes do Programa Brasileiro GHG Protocol devem contabilizar e 

elaborar os Escopos 1, 2 e 3 separadamente. 

 

3 MONITORAMENTO DAS EMISSÕES AO LONGO DO TEMPO 

Para o monitoramento das emissões, deve-se selecionar o ano-base.  Participantes do 

Programa Brasileiro GHG Protocol devem escolher o ano-base de seu inventário, especificando as 

razões para a escolha deste ano em particular. O ano-base pode ser o atual ano de elaboração do 

inventário ou qualquer ano anterior para o qual estejam disponíveis dados de emissões que possam 

ser verificados de acordo com as Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol. 

Atualmente, o ano-base da Sanepar é o ano de 2013, considerando que nesse ano o 

procedimento de elaboração do IGEE foi consolidado internamente e incluído no sistema normativo. 

Segundo o EPB, o método prevê a possibilidade do recalculo das emissões do ano-base nos 

seguintes casos: 

 Mudanças estruturais na organização que está apresentando o inventário que 

causem impacto significativo nas emissões do ano-base. Uma mudança estrutural 

envolve a transferência de participações ou de controle das atividades ou operações 

geradoras de emissões de uma empresa para outra. Ressalta-se que uma pequena 

alteração estrutural poderá não ter um impacto significativo nas emissões do ano-

base, todavia o efeito acumulado de várias pequenas mudanças estruturais poderá 

mudar significativamente o padrão de emissões da empresa. As mudanças 

estruturais incluem: (i) fusões, aquisições e desinvestimentos; (ii) outsourcing 

(terceirização) e insourcing (delegação de operações internas da companhia para um 

setor especializado) de atividades emissoras e (iii) mudança da atividade emissora 

para dentro ou para fora dos limites geográficos do inventário; 

 Alterações no método de cálculo ou uma melhoria na exatidão dos fatores de 

emissão ou dos dados da atividade que resultam num impacto significativo sobre os 

dados de emissões do ano-base;  

 Descoberta de erros significativos ou um determinado número de erros acumulados, 

que no seu todo sejam significativos. 

  

Significativo é definido como uma mudança acumulada de 5% ou mais nas emissões totais do 

ano-base de uma empresa participante (Escopo 1 e Escopo 2, bem como qualquer atividade do 

Escopo 3, em termos de CO2 equivalente). Participantes também devem expor as bases e o contexto 

para o recálculo do ano-base em seu inventário anual. 

Sendo assim, devido a alteração na metodologia de cálculo das emissões de metano nas 

estações de tratamento de esgoto (ETE), as emissões provenientes dos anos 2013, 2014 e 2015 
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foram recalculadas para análise e comparação com as emissões do ano de 2016. Entre os anos de 

2013 e 2015 era considerada a eficiência do processo unitário principal da ETE. Visando uma 

melhoria na exatidão dos cálculos, em 2016 passou-se a considerar a eficiência de todas as etapas 

de tratamento da ETE. 

No EPB também é descrito que não devem ajustar as emissões do seu ano-base nas 

seguintes situações: 

 Aquisições, insourcing, desinvestimento ou outsourcing de uma unidade ou negócio 

que não existia no ano-base; 

 Mudanças estruturais devidas ao outsourcing em casos em que o participante do 

Programa inclui em seu inventário as emissões indiretas de atividades relevantes de 

outsourcing no ano ao qual o inventário se refere; 

 Mudanças estruturais devidas ao insourcing em caso em que o participante incluiu as 

emissões indiretas associadas às atividades de insourcing no ano-base de seu 

inventário; 

 Crescimento ou declínio orgânico, quando se refere ao aumento ou redução da 

produção, mudanças no mix de produtos, e fechamento ou inauguração de unidades 

operacionais de propriedade ou controladas pelo participante. 

Portanto, considera-se que o aumento no número de Estações de Tratamento de Esgoto ou a 

desativação corresponde ao crescimento ou declínio orgânico e não há a necessidade de alteração 

do ano base. 

 

3.1 Indicadores 

Indicadores de intensidade encontram aplicações em diferentes níveis hierárquicos de 

tomada de decisão, podendo referir-se a organizações, comunidades, setores e países. No campo da 

gestão pública, indicadores têm sido empregados como instrumentos que possibilitam a identificação 

e aferição de aspectos de determinada política, auxiliando o acompanhamento da evolução de uma 

determinada realidade.  

No que tange às emissões de GEE especificamente, cumpre mencionar que indicadores de 

intensidade são adotados para a análise de padrões de produção e consumo de energia, bem como 

de emissões, entre blocos econômicos, países ou regiões. Nesse contexto, a Sanepar utiliza os 

seguintes indicadores de intensidade carbônica para monitoramento das emissões ao longo do 

tempo:  

)(.

)(*1000
)(

3
23

2 3
2

mtratadoesgotoQuant

etCOdiretasEmissões
mICO

m
kgCO  , 

Onde:  

ICO2m
3 = É o indicador de emissões diretas da Sanepar pela quantidade de esgoto tratado 

pela empresa em m3 no ano inventariado. 
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Emissões diretas em tCO2e = É a quantidade de emissões diretas das atividades da Sanepar 

no ano inventariado (excluindo as emissões oriundas do tratamento de RSU) expressa em toneladas 

equivalentes de dióxido de carbono (CO2). 

Quant. esgoto tratado (m3)= É a quantidade de esgoto tratado pela empresa durante o ano 

inventariado em m3. 

 

)(.

)(*1000
)( 2

2
2

tontratadossólidosresíduosQuant

etCOdiretasEmissões
RSUICO RSUton

kgCO   

Onde:  

ICO2RSU = É o indicador de emissões diretas referentes às atividades de tratamento de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) pela quantidade de resíduos sólidos tratados pela empresa em 

tonelada no ano inventariado. 

Emissões diretas em tCO2e = É a quantidade de emissões diretas nas atividades de 

tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) expressa em toneladas equivalentes de dióxido de 

carbono (CO2) no ano inventariado. 

Quant. resíduos sólidos tratados (ton) = É a quantidade de resíduos sólidos urbanos tratados 

pela empresa durante o ano inventariado em toneladas. 

 

)(.

)(*1000
)(

3
2

2 3
2

mproduzidaáguaQuant

etCOindiretasEmissões
indICO

m
kgCO   

ICO2ind = É o indicador de emissões indiretas da Sanepar pela quantidade de água produzida 

e distribuída pela empresa em m3 no ano inventariado. 

Emissões indiretas em tCO2e = É a quantidade de emissões indiretas oriundas do consumo 

de energia elétrica das atividades da Sanepar (excluindo as emissões oriundas do tratamento de 

RSU)  expressa em toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) no ano inventariado. 

Quant. água produzida (m3) = É a quantidade de água produzida pela empresa durante o ano 

inventariado em m3. 

Esse indicador tem o foco no processo água, pois o processo de captação, tratamento e 

distribuição de água, é responsável pela maior parte das emissões indiretas, oriundas do consumo e 

compra de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Corporativamente há um indicador operacional que mede a eficácia no consumo de energia 

elétrica no processo água, medido em kWh/m3 de água produzida. 

 

4 IDENTIFICAÇÃO E CÁLCULO DAS EMISSÕES 

Este capítulo segue os seguintes passos, conforme descrito no EPB: i) identificar fontes de 

emissão; ii) escolher a abordagem de cálculo; iii) coletar dados e escolher fatores de emissão; iv) 

aplicar ferramentas de cálculo e v) compilar dados no nível corporativo. 
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O EPB, no item 7.4.1 descreve que é suficiente indicar uma referência ou um link para as 

ferramentas utilizadas para calcular ou medir as emissões. Na tabela 2 estão as referências utilizadas 

e no item 4.2 são destacados os principais fatores escolhidos e quaisquer exclusões específicas de 

fontes, unidades ou operações. 

 

4.1 Fontes de Emissão 

A identificação das fontes de emissão foi apresentada na Tabela 1. 

 

4.2 Abordagem de Cálculo 

A estimativa das emissões de toneladas de gás carbônico equivalente (tCO2e), de cada uma 

das fontes e/ou subcategoria da Sanepar, foi realizada com base nos métodos disponibilizados pelo 

Intergovernmental Panel on Climate Change e pelo Programa GHG Protocol, conforme a Tabela 2 a 

seguir: 

Tabela 2 – Métodos e Ferramentas para estimativa das emissões de tCO2e 
Escopo Subcategoria/Fonte Emissão  Método / Ferramenta 

1 Efluentes (CH4 e N2O) IPCC (2006) 

1 Resíduos Sólidos (CH4) IPCC (2006) 

1 
Combustão móvel e 

estacionária 
(CO2, CH4 e 

N2O) 

Diretrizes Programa 
Brasileiro GHG Protocol 

(2016) 

1 Emissões Fugitivas (HFCs e CO2) 
Diretrizes Programa 

Brasileiro GHG Protocol 
(2016) 

2 
Compra de eletricidade 
do Sistema Interligado 

Nacional (SIN) 
(CO2) 

Diretrizes Programa 
Brasileiro GHG Protocol 

(2016) 

 
 

4.2.1  Tratamento de efluentes 

Para o Esgotamento Sanitário é utilizado o Capítulo 6 que trata especificamente do 

Tratamento e Descarga de Águas Residuais (IPCC, 2006).  

No caso de tratamento de efluentes existe a emissão de metano (CH4) e de óxido nitroso 

(N2O). Segundo IPCC (2006), o dióxido de carbono (CO2) tem origem biogênica e não deve ser 

incluída nas emissões. 

A Sanepar pode apenas declarar as emissões que estão sob sua responsabilidade, portanto, 

considera-se apenas a parcela de esgoto que é coletado através da rede coletora e segundo o 

método escolhido “não se acredita que as águas residuais em esgotos subterrâneos fechados sejam 

uma fonte significativa de CH4” e que o esgoto coletado é encaminhado para uma planta centralizada. 

Considerando a Tabela 6.1 do relatório do IPCC (2006), no caso do esgoto coletado e 

tratado, pode ter os seguintes casos: i) plantas com tratamento aeróbio são fontes pequenas de N2O, 

quando as plantas com tratamento aeróbio estão com sobrecarga ou não são bem operados podem 

produzir CH4, ii) tratamento anaeróbio de lodo de esgoto de plantas com tratamento aeróbio é uma 

fonte significativa de CH4 quando o gás não é queimado ou recuperado, iii) lagoas rasas aeróbias 
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produzem CH4 se mal concebidos ou mal geridos; iv) lagoas ou reatores com tratamento anaeróbio 

produzem CH4 quando o gás não é queimado ou recuperado, v) o lançamento do efluente tratado de 

plantas anaeróbias produz N2O. 

As estimativas de metano (CH4), óxido nitroso (N2O) são calculadas para cada Estação de 

Tratamento de Esgotos (ETE). 

 

4.2.1.1 Metano CH4 

No processo anaeróbio a emissão de metano pode ocorrer em diversas etapas do tratamento 

de esgoto. No tratamento preliminar, onde material grosseiro e areia são removidos, poderá ocorrer a 

emissão de metano na própria estação de tratamento caso o material removido não tenha um 

acondicionamento adequado e este sofra uma digestão anaeróbia. Normalmente o material removido 

é armazenado em caçambas cobertas e logo é destinado para aterro sanitário, configurando-se como 

uma emissão indireta do Escopo 3. No tratamento primário e secundário, onde ocorre o processo de 

digestão anaeróbia, há a emissão de gás metano como sub-produto da degradação bacteriológica da 

matéria orgânica. A estimativa de emissão de CH4 por tratamento anaeróbio de efluentes domésticos 

é definida pela seguinte fórmula que corresponde às equações 6.1, 6.2 e 6.3 do IPCC (2006): 

 
Onde: 

Emissão CH4 = [kgCH4 / ano] 

Ui = fração da população na classe social i no ano de inventário; 

Ti,j = grau de utilização do sistema de tratamento j, para cada classe social i no ano de 

inventário; 

B0 = máxima capacidade de produção de metano [kgCH4 / kgDBO]; 

MCFj = fator de correção do metano; 

i = classe social, considera-se apenas zona urbana; 

j = cada sistema de tratamento; 

Ŋj = eficiência composta por todas as etapas do sistema de tratamento j no ano de inventário; 

Pj = população do sistema de tratamento j [pessoas]; 

DBO = DBO per capita [g/pessoa/dia]; 

I = fator de correção pelo descarte adicional de esgoto industrial na rede de esgoto [se 

coletado, o valor default é 1,25, se não for coletado, o valor default é 1,00]; 

S = componente orgânico removido no lodo no ano de inventário [kgDBO / ano]; 

R = quantidade de CH4 recuperado pelo sistema de tratamento no ano de inventário [kgCH4 / 

ano]. 

 

 Os fatores utilizados estão descritos a seguir: 
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 Ui = 1,0 a Sanepar recebe esgoto de diferentes classes sociais. Considerando que 

independentemente da classe social, o tipo de tratamento será sempre a estação de 

tratamento de esgoto, não há a necessidade de subdividir em classes, conforme 

apresentado na Tabela 6.5 do relatório do IPCC (2006). A classificação apresentada 

na Tabela 6.5 se aplica diretamente quando o município é o próprio responsável pelo 

Sistema de Esgotamento do Município. A parcela da população, tanto rural quanto 

urbana, não atendida com rede coletora de esgoto é de responsabilidade do 

Município. 

 Ti, j = 1,0 considera-se que toda a população atendida com rede coletora de esgoto 

também tem esgoto tratado. Há uma diferença entre os dados do Sistema de 

Informações Sanepar (SISWEB) e Índice de Atendimento com Rede Coletora de 

Esgoto (IARCE) que são considerados no fator população a seguir. 

 Bo = 0,6 kg CH4/kg DBO. Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6, Tabela 6.2. 

 MCF = 0,8 para lagoas anaeróbias com mais de 2 metros de profundidade e reatores 

anaeróbios (para lagoas anaeróbias com menos de 2 metros é de 0,2); MCF = 0 para 

tratamentos aeróbios bem geridos (para sistemas mal geridos é de 0,3); MCF = 0,1 

para lançamento de esgotos sem tratamento em rios, mares e lagos. Fonte: IPCC, 

2006. Cap. 6, Tabela 6.3. 

 P – população do sistema de tratamento no ano de inventário (habitantes). Há uma 

diferença entre o número de economias do SISWEB e IARCE. O SISWEB se baseia 

no número de economias residências e o IARCE se baseia na soma do número de 

economias residências, inativas e factíveis. Portanto, sendo conservador, definiu-se 

como premissa que a diferença é esgoto coletado e não tratado. Assim, a população 

com tratamento é obtida pela seguinte equação: 

 
 
Onde: Economia de esgoto corresponde ao número de economias de com esgoto 

coletado e tratado obtido por meio do SISWEB (intranet da Sanepar: SisWeb > 

Informações > Portal de informações > IARCE, ver coluna F). A porcentagem de 

ligações na ETE corresponde à porcentagem da população da cidade que é atendida 

pelo sistema de tratamento, obtida junto à Unidade de Serviço de Esgotamento 

Sanitário (USES). E NHD é o número de habitantes por domicílio ou economia, cuja 

fonte é o IBGE (2010), com exceção do litoral (URLI) que possui população flutuante. 

Para os locais pertencentes à URLI, a partir da ref. 01/2013 em consenso com a UR 

foram adotadas as seguintes taxas de ocupação: Matinhos: 1,02; Guaraqueçaba: 

3,10; Guaratuba: 1,59; Morretes: 2,1; Pontal do Paraná: 1,0 e Sambaqui: 2,10. 

E a população sem tratamento é obtida pela seguinte equação: 

 



 
 
 
 

12 

Onde: Economia de esgoto, IARCE corresponde ao número de economias de com 

esgoto coletado e tratado obtido por meio do SIS.WEB (intranet da Sanepar: SisWeb 

> Informações > Portal de informações > IARCE, ver coluna O). 

 DBO = 54 g DBO/hab/dia. Fonte: Unidade de projetos da Sanepar baseada na ABNT, 

1992. 

 Ŋ = 0,6 para RALF e UASB; 0,7 para fossa, lagoas e filtro anaeróbio; 0,8 para filtro 

biológico aerado, flotador de ar dissolvido e filtro biológico aerado submerso; 0,93 

para lodos ativados por aeração prolongada. Fonte: Von Sperling,2005. 

A eficiência composta para remoção de DBO foi calculada quando a ETE possui mais 

de uma etapa de tratamento. 

 I = 1, apenas efluentes domésticos. Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6, p.14. 

 S = 0, conforme previsto na página 6.9 do relatório do IPCC (2006), o valor padrão da 

remoção de metano pelo lodo é igual a zero. No caso de tratamento anaeróbio de 

lodo em estação de tratamento de esgoto aeróbia, haverá produção de metano. Se 

houver emissão de metano, ele não poderá ser recuperado e queimado. 

 R = eficiência composta por todas as etapas do sistema de tratamento, valor 

individual para cada ETE. 

 

Onde: Perda corresponde às perdas de biogás no meio líquido (Fonte: Souza e 

Chernicharo, 2011). Taxa de manutenção corresponde ao tempo que o queimador 

ficou sem funcionar ao longo do ano inventariado. E ŋ corresponde a eficiência do 

queimador que para equipamentos não enclausurados de combustão incompleta é 

em torno de 50% segundo fornecedores. 

A metodologia permite reduzir da quantidade total de metano gerado a parcela que é 

queimada ou utilizada para fins energéticos. Dessa forma, foi considerado que as 

ETEs que possuem flare aberto com ignição automática evitam parte das emissões 

de metano, emitindo CO2 biogênico. As informações referentes à existência de 

queimadores automáticos e o funcionamento dos mesmos (fator manutenção) foram 

obtidas junto aos coordenadores industriais das unidades regionais. 

 

Por fim, a fim de se obter a emissão em termos de gás carbônico equivalente (CO2e), unidade 

de medição de GEE deste inventário, multiplicou-se o valor obtido para as emissões de metano por 

25, valor correspondente ao seu Potencial de Aquecimento Global (GWP) em relação ao gás 

carbônico (IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 -AR4). 

 

4.2.1.2 Óxido nitroso (N2O) 

A formação de óxido nitroso ocorre pela degradação de compostos nitrogenados, durante os 

processos de nitrificação /desnitrificação, de forma direta ou indireta.  A forma direta se dá na própria 
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estação de tratamento de esgoto, dependendo do processo adotado. A forma indireta ocorre quando 

do lançamento do esgoto doméstico tratado em cursos d’água, lagos ou mar.  

Nos sistemas da Sanepar, a formação de óxido nitroso ocorre pelas duas maneiras. 

Diretamente em processos aeróbios, como na ETE Belém, em Curitiba. E de forma indireta nas 

estações anaeróbias, quando o efluente é lançado nos corpos d’água. 

A estimativa de emissão indireta de N2O por tratamento anaeróbio de efluentes domésticos 

corresponde a equações 6.7 do IPCC (2006): 

 

Onde:  

Emissão de N2O = [kg N2O / ano]; 

PTRAT = População do sistema de tratamento com tratamento no ano de inventário, já 

calculada para emissões de metano; 

PPROT = 30,6 Kg/hab.ano, consumo per capita anual de proteína para o Brasil. Fonte: 

FAO, 2007; 

FNPR = 0,16 Kg de N/ Kg de proteína, fração de N presente na proteína. Fonte: IPCC, 

2006. Cap. 6.3.1.3; 

FNON = 1,1 Kg, fração proteína não consumida, em países em desenvolvimento. 

Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6.3.1.3; 

FIND/COM = 1,25 Kg, fração de contribuição de efluentes comerciais. Fonte: IPCC, 2006. 

Cap. 6.3.1.3; 

Nlodo = Quantidade de nitrogênio removido no lodo.  

Atualmente são descontadas as emissões do lodo destinado para agricultura. De 

acordo com a metodologia IPCC, 2006, Volume 4, Cap. 11. Para calcular o N presente no 

lodo, a quantidade de matéria seca do lodo destinado é multiplicada pelo percentual de N no 

lodo, nesse documento foi considerado 3% conforme Metcalf & Eddy 1997. Para o cálculo de 

emissões proveniente do lodo que vai para agricultura a quantidade de N presente no lodo é 

multiplicada pelo fator de conversão de nitrogênio em óxido nitroso foi considerado de 1%, 

conforme IPCC 2006, v5, Cap. 6, porém a partir de 2016 essas emissões são consideradas 

escopo 3. 

 

EFEFLUENTE = 0,005 Kg N2O-N/ Kg N, fator de emissão para as emissões provenientes 

de plantas anaeróbicas. Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6.3.1.2; 

44/28 = fator de conversão Kg N2O-N/ Kg N2O. Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6.3.1.1. 

 

A estimativa de emissão direta de N2O por tratamento aeróbio de efluentes domésticos 

corresponde a equações 6.9 do IPCC (2006): 

 

Onde:  
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Emissão de N2O = [kg N2O / ano]; 

PTRAT = População do sistema de tratamento com tratamento no ano de inventário, já 

calculada para emissões de metano; 

TPLANTA = grau de utilização da planta, considera-se igual a 1, 100%; 

FIND/COM = 1 Kg, fração de contribuição para esgoto doméstico sem aporte proteínas 

de efluentes comerciais e industriais. Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6.3.1.3; 

EFPLANTA = 3,2 g N2O-N/ hab.ano, fator de emissão para as emissões provenientes de 

plantas aeróbias. Fonte: IPCC, 2006. Cap. 6.3.1.3, quadro 6.1. 

 

Por fim, a fim de se obter a emissão em termos de gás carbônico equivalente (CO2e), unidade 

de medição de GEE deste inventário, multiplicou-se o valor obtido para as emissões de óxido nitroso 

por 298, valor correspondente ao seu Potencial de Aquecimento Global (GWP) em relação ao gás 

carbônico (IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 (AR4). 

 

4.2.2 Tratamento de água 

No processo de tratamento de água não foi identificada nenhuma emissão direta de gases de 

efeito estufa. As emissões provenientes da energia elétrica consumida foram consideradas no escopo 

2.  

Não foram consideradas as emissões de reservatórios de abastecimento urbano da Sanepar 

por não haver, até o momento, consenso científico internacional sobre metodologia que permita 

estimar as emissões de GEE nestes reservatórios e calcular o balanço de emissões (ou emissões 

líquidas) de corpos hídricos. 

 

4.2.3 Resíduos sólidos 

A Sanepar atua em Cianorte e Cornélio Procópio com serviços de coleta e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos em Apucarana a Sanepar é responsável apenas pela disposição final dos 

resíduos sólidos domiciliares, todos os municípios estão localizados no estado do Paraná. 

Durante a decomposição dos resíduos sólidos dispostos em aterros sanitários há a formação 

do gás metano que é queimado parcialmente nos queimadores de cada célula. 

Para a avaliação das emissões de metano referente à atividade de disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos foi utilizada a metodologia do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas - IPCC de 2006, Volume 5, capítulo 3, a qual estima a emissão de metano por decaimento 

de primeira ordem. O cálculo foi feito através ferramenta IPCC Spreadsheet for Estimating Methane 

Emissions from Solid Waste Disposal Sites (IPCC Waste Model). 

Para a estimativa das emissões de metano foram utilizados, quando disponíveis, dados 

específicos dos locais de disposição final. Na falta destas informações foram adotados os valores 

padrão recomendados pelo IPCC para a ferramenta. 

A seguir são apresentados os principais parâmetros específicos estabelecidos para o cálculo: 
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 Definição de Zona Climática: foi adotada a classificação “moist and wet tropical” do 

IPCC em função das referências do IAPAR de temperatura anual média e 

precipitação anual média para os municípios de Cianorte, Apucarana e Cornélio 

Procópio. 

 Composição dos resíduos encaminhados para disposição final: os dados específicos 

de composição de resíduos para cada aterro são disponibilizados anualmente pela 

UGRS com o preenchimento do modelo 1 da IA/AMB/0170. 

 Fator de correção de metano (MCF): o índice de atendimento de coleta de resíduos 

na área urbana foi considerado 100% conforme média nacional indicada pelo SNIS. 

Da mesma forma foi adotado que 100% dos resíduos coletados são encaminhados 

para a área de disposição final nos 3 aterros. Atualmente os 3 aterros operam como 

aterro semi-aeróbio manejado, sendo assim de acordo com a metodologia do IPCC 

(MCF = 0,5). 

 Quantidade total de resíduos sólidos municipais: os dados operacionais de pesagem 

dos resíduos recebidos em cada aterro sanitário são disponibilizados anualmente 

pela UGRS com o preenchimento do modelo 1 da IA/AMB/0170. 

 Fator de Oxidação do Metano (OX): em função de não existirem dados específicos de 

difusão de metano através da camada de cobertura dos aterros operados, tampouco 

medições de emissões fugitivas (fissuras, rachaduras) nas células, foi utilizado o valor 

padrão recomendado para fator de oxidação do metano igual a zero.  

 Metano Recuperado (R): em função da indisponibilidade de informações sobre a 

existência de sistema de drenagem de gases, bem como a existência de 

queimadores e eficiência destes equipamentos, foi utilizado o valor de metano 

recuperado igual a zero conforme recomendação da metodologia. 

 

Para a estimativa das emissões oriundas da combustão dos equipamentos utilizados na 

operação das áreas de disposição final de resíduos, foi utilizada a planilha 

Ferramenta_GHG_Protocol_v2017.3.1 disponibilizada. 

 

4.2.4 Combustão móvel e estacionária 

A queima de combustíveis em veículos e equipamentos de propriedade da Sanepar também 

se constitui como fonte direta de emissões de gases de efeito estufa. 

Para quantificar estas emissões foi utilizada a ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro 

GHG Protocol e os dados de consumo de combustíveis da frota de todas as unidades da Sanepar 

lançados no Sistema de Suporte Administrativo (SSA) e os dados de consumo de combustíveis em 

geradores repassados pelas unidades regionais. Estes valores foram multiplicados por seus 

respectivos fatores de emissão de gás carbônico, obtendo-se assim o valor total de emissões 

provenientes da queima de combustível. 
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4.2.5 Emissões fugitivas 

Equipamentos como ar condicionado, refrigeradores, freezers e bebedouros utilizam gás 

refrigerante para seu perfeito funcionamento. O gás utilizado na maioria das vezes é responsável pela 

emissão de gases de efeito estufa. Até o presente inventário está sendo considerada apenas a 

quantidade de gás utilizada na instalação dos equipamentos de ar condicionado, refrigeradores, 

freezers e bebedouros. 

Em 2015, a Sanepar também passou a contabilizar as emissões das recargas dos extintores 

de incêndio abastecidos com CO2. 

A listagem com os equipamentos adquiridos e desativados são disponibilizados anualmente 

pela Unidade de Serviços Contábeis (USCT) via Sistema de Gestão do Patrimônio (SGP). O 

Inventário com todos os equipamentos são atualizados anualmente por cada unidade regional. 

 

4.2.6 Energia elétrica 

As emissões indiretas de GEE provenientes do consumo de energia elétrica são 

contabilizadas no escopo 2. Estas emissões são consideradas indiretas para o inventário, pois 

ocorrem quando da geração da energia elétrica, a qual é gerada em locais fora dos limites 

geográficos da Sanepar. Entretanto devem ser computadas, pois as atividades da Sanepar 

contribuem para a demanda de produção de energia elétrica. 

Para o cálculo das emissões referentes ao consumo de energia elétrica, foram obtidos os 

dados no Sistema de Gerenciamento de Faturas (SGF). O fator de emissão de GEE para a energia 

elétrica é determinado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) baseado em cálculos da 

Operadora Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com resultados apresentados em médias mensais e 

anuais. Para o ano de 2017, o fator de emissão médio anual foi de 0,0826 tCO2/MWh. 

 

4.2.7 Biogênicas 

Algumas atividades antrópicas emitem CO2 por conta da transformação de estoques 

biológicos de carbono (vegetais, animais, algas, entre outros). O carbono presente em tais estoques 

biológicos foi removido da atmosfera através da fotossíntese, logo estas emissões não possuem 

impacto adicional na concentração deste GEE na atmosfera. Por este motivo, as emissões de CO2 

biogênico devem ser contabilizadas de maneira separada em relação às outras emissões de GEE, 

pois estas possuem impacto adicional nas concentrações de GEE na atmosfera. 

Nas atividades da Sanepar há emissão de CO2 biogênico por conta da combustão de 

biocombustíveis na frota e queima de biogás nas ETEs. A contabilização das emissões de CO2 

biogênico está na subcategoria “Emissões de CO2 biogênico” do Escopo 1. 

 

4.3 Alterações na metodologia em relação a anos anteriores 

No Inventário de GEE relativo ao ano de 2016 foram realizadas importantes melhorias 

metodológicas, refletindo diretamente na precisão dos resultados apresentados.  
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Até o IGEE passado era considerada a eficiência do processo unitário principal da ETE, em 

2016 passou-se a considerar a eficiência composta por todas as etapas de tratamento da ETE. Além 

disso, o CO2 oriundo da queima de metano nos queimadores das ETEs começou a ser contabilizado 

nas emissões biogênicas. 

Com essas alterações foi necessário o recalculo do ano base, já mencionado anteriormente. 

 

5 RESULTADOS 

As atividades da Sanepar foram responsáveis pela emissão direta de 1.159.775,49 tCO2e, 

56.285,09 tCO2e de emissões indireta e 216.865,77 tCO2e de emissões biogênicas em 2016. 

 

Tabela 3 – Resumo dos resultados do IGEES 2016 
  (tCO2e) 

Escopo 1 1.159.775,49 

Escopo 2 56.285,09 

Biomassa 216.865,77 

Indicadores de Intensidade Carbônica  

kg CO2eq de emissões diretas* / m3 de esgoto tratado 3,29 

kg CO2eq processo RS / ton de resíduo sólido destinado 828,5 

kg CO2eq de emissões diretas* / população atendida com tratamento 

de esgoto 
153,70 

kg CO2eq de emissões indiretas* /  m3 de água produzida 0,08 

*As emissões oriundas do processo de tratamento de resíduos sólidos foram expurgadas. 

 

No Apêndice 1 contém uma tabela resumo de todas as emissões por categoria e por fonte. 

 

5.1 Emissões Diretas 

5.1.1 Tratamento de esgoto (CH4 e N2O) 

Em 2016 a Sanepar tratou em suas ETEs 337.463.860m3 de esgoto. A emissão de metano 

proveniente dessa atividade foi estimada em 40.957,5 toneladas ou 1.023.937,48 tCO2e. 

A redução das emissões de GEE obtida pela queima do biogás através de queimadores 

abertos com ignição automática foi estimada em 16,08%, o que representou um abatimento de 

aproximadamente 8.611 toneladas de CH4 através do uso destes dispositivos. 
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O percentual de redução obtido está diretamente relacionado: (a) a quantidade de ETEs 

equipadas com queimadores com ignição automática, (b) o percentual de perdas de metano no meio 

líquido, (c) a eficiência de queima dos queimadores que é aplicada sobre o percentual de metano 

recuperado e (d) o tempo de funcionamento do equipamento, quando não estava parado em 

manutenção. 

Em relação ao ano de 2015, o número de ETEs equipadas com queimadores de ignição 

automática, subiu de 187 para 190, o que representa 83,7% das ETEs com reatores. Foi realizado um 

levantamento nas estações e diagnosticado que nem todos os queimadores estão em pleno 

funcionamento, sendo assim, no cálculo de metano evitado foi considerado um fator de tempo de 

funcionamento. A média de funcionamento dos queimadores foi de 9,3 meses em 2016. 

A ETE Belém produziu diretamente 2,58 toneladas de óxido nitroso no ano de 2016, ou 768,5 

tCO2e. As demais ETEs emitiram indiretamente 271,73 toneladas de óxido nitroso referente ao 

lançamento do efluente tratado nos corpos hídricos das ETEs com o tratamento de esgoto anaeróbio, 

ou 80.974,53 tCO2e.  

Em 2016, foram destinadas 14.670,53 toneladas de matéria seca de lodo para a agricultura 

(USES). Dessa forma, as emissões decorrentes do lodo destinado para a agricultura foram estimadas 

em 4,4 toneladas de óxido nitroso, ou 1.311,55 tCO2e. Porém essas emissões não são declaradas 

por serem consideradas a partir desse ano como emissões indiretas, dentro do escopo 3. 

Portanto, as emissões de óxido nitroso geradas de maneira direta e indireta foram estimadas 

em 274,3 toneladas, ou 81.743 tCO2e. 

As emissões de metano e óxido nitroso oriundas do tratamento de efluentes representam 

95,3% das emissões diretas. 

 

5.1.2 Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos (CH4) 

As emissões de metano provenientes das áreas de disposição final de RSU operadas pela 

Sanepar representam a segunda maior fonte de emissões do escopo 1 da companhia, com tendência 

a aumentar sua representatividade. 

Em 2016 as emissões dessa atividade foram estimadas em 47.127,75 tCO2e, referente à 

destinação de 57.777,38 toneladas de resíduos sólidos dispostos nos 3 aterros e aos resíduos ainda 

em decomposição de anos anteriores. 

 

5.1.3 Combustão móvel e estacionária (CO2, CH4 e N2O) 

De acordo com os dados repassados pela USTI do SSA, a utilização de veículos da frota da 

Sanepar, consumiu em 2016 1.532.913,79 litros de gasolina, 529.284,92 litros de etanol, 743.929,29 

litros de diesel e 7.189,80 m3 de GLP (empilhadeira USMA), o que representou uma emissão de 

4.434,92 tCO2e. A queima de biomassa resultou em 1.538,6 toneladas de emissões biogênicas. O 

consumo de combustíveis nas atividades de coleta e disposição de resíduos sólidos foi de 300.604,75 

litros de diesel, o que representou uma emissão de 740,39 tCO2e. 
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Em comparação com a linha base (ano 2013) em 2016 houve uma redução de 41,82% no 

consumo de gasolina pela companhia, 26,01% de diesel e um aumento de 103,48% no consumo de 

álcool, isso se deve a substituição de parte da frota por veículos flex. 

Em termos globais houve uma redução de 39,99% nas emissões de combustíveis fósseis em 

relação ao ano base e um aumento de 28,98% nas emissões neutras de CO2 resultante do consumo 

de biomassa (etanol e biodiesel).  

A queima de combustíveis em equipamentos estacionários, como conjunto moto gerador e 

solda, também é considerada como fonte direta de emissões de gases de efeito estufa. Segundo os 

dados operacionais de cada regional, foram consumidos 21.296,47 litros de óleo diesel, 99Kg de GLP 

e 55,79 Kg de acetileno responsáveis pela emissão de 1.244,86 tCO2e. Em 2016 ocorreu um 

aumento de 544,18% nas emissões em relação ao ano base (2013), isso se deve a uma melhor 

apuração dos dados repassados pelas unidades operacionais. 

 

5.1.4 Emissões Fugitivas (CO2) 

As emissões de gases de efeito estufa referentes ao uso de equipamentos de refrigeração, 

extintores, bebedouros e ar condicionado foram estimadas em 547,07 tCO2e. As emissões fugitivas 

apresentaram um crescimento de 130,05% em relação às emissões da linha de base. A variação 

deve-se ao fato a melhor apuração dos dados repassados pelas unidades operacionais. 

Apesar no número expressivo de equipamentos instalados na companhia, tais emissões 

representam cerca de 0,1% das emissões diretas. 

 

5.2 Emissões Indiretas 

5.2.1 Compra de eletricidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) 

Segundo dados do Sistema de Gerenciamento de Faturas de Energia Elétrica da Sanepar, 

em 2016 foram consumidos 688.424,25 MWh nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e processos administrativos. Este valor foi 5,4% superior ao consumo de energia elétrica 

contabilizado em 2013. 

Segundo informações da UGRS, nos aterros de Apucarana e Cianorte foram consumidos 

45,59 MWh. 

Desta forma, as emissões decorrentes do consumo de energia elétrica nas atividades da 

Sanepar em 2016, foram de 56.285,09 tCO2e. 

Por mais que tenha um pequeno aumento no consumo de energia na companhia, o fator de 

emissão de GEE do Sistema Interligado Nacional sofreu uma redução de 13,99% em relação à média 

de 2013. Estes fatores combinados resultaram num decréscimo total de 10,35% nesta categoria de 

emissão de GEE em relação ao ano base. 
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5.3 Emissões biogênicas 

As emissões biogênicas da Sanepar correspondem à queima de biocombustíveis na frota da 

companhia e ao metano evitado pelos queimadores e lançado em forma de CO2, em 2016 foram 

emitidas 215.274 tCO2e. 

 

5.4 Comparativo das Emissões 

Como já era esperado, a atividade da Sanepar que mais emite GEE, é o tratamento de 

efluentes responsável por 95,3% das emissões diretas. A disposição final de resíduos sólidos 

urbanos é responsável por 4,06% das emissões diretas, enquanto o consumo de combustíveis pela 

frota por 0,45%, as fontes estacionárias por 0,11% e as fontes fugitivas por 0,05% das emissões 

diretas da companhia. O gráfico 1 representa as emissões diretas por categoria e a figura 1 apresenta 

a grandeza das emissões de metano nas ETEs da companhia. 

 

  

Gráfico 1 – Emissões Diretas por Categoria – Escopo 1 

1.159.775,50 
tCO2e 
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Figura 1 – Emissão de metano por ETE (tCO2e) 

 

As figuras 2 e 3 mostram a comparação entre as regionais da Sanepar em relação às 

emissões diretas do escopo 1 e às emissões oriundas somente ao consumo de combustível pela 

frota. 
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Figura 2 – Emissões diretas por UR (tCO2e) 
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Figura 3 – Emissões de combustão móvel por UR (tCO2e) 

 

Analisando as emissões do Escopo 2 pelo gráfico 2, observa-se que a produção de água é 

responsável por 49,33% do consumo de energia elétrica, a distribuição da água por 41,16%, a coleta 

e tratamento de efluentes por 8,77%, as atividades administrativas por 0,74% e a operação dos 

aterros por 0,01%. Por meio da figura 4 é possível verificar uma comparação entre as regionais da 

companhia em relação às emissões indiretas, escopo 2. 
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Figura 4 – Emissões indiretas por UR (tCO2e) 

 

 

Gráfico 2 – Emissões Indiretas – Escopo 2 
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Os gráficos seguintes mostram a evolução das emissões e dos indicadores de intensidade 

carbônica das atividades da Sanepar entre os anos 2013 e 2016. Estes valores apresentados são 

diferentes aos Inventários disponibilizados no Registro Público. Os valores a seguir correspondem 

aos recálculos dos anos 2013 a 2015 com a metodologia aplicada em 2016. 

 

 
Gráfico 3 – Comparativo entre as emissões em anos anteriores por atividade (tCO2e) 

 

Em comparação com os anos anteriores, em 2016 houve um aumento de 28,11% nas 

emissões do escopo 1, enquanto o crescimento de população atendida com rede de coleta de esgoto 

foi de 17,45% em relação a linha de base. Apesar de o consumo de energia elétrica ter aumentado 

5,4% em relação a 2013, as emissões do escopo 2 tiveram uma redução de 10,35%. Isso ocorreu 

devido à redução do fator de emissões do Sistema Interligado Nacional (SIN).  

Apesar da pequena redução de 3,32% na quantidade de resíduos sólidos dispostos nos 

aterros da Sanepar em relação ao ano base, o aumento das emissões de 22,17% desse processo se 

dá pelo fato dos resíduos aterrados no passado continuam em degradação, emitindo metano. 

No Gráfico 3 foram apresentados as emissões do Escopo 1, 2 e da biomassa. No caso do 

Escopo 1, as emissões estão aumentando, a princípio o acréscimo pode ser vinculado com a 

ampliação do atendimento de esgoto. No caso do Escopo 2, conforme mencionado anteriormente, a 

redução está vinculada diretamente com a mudança do fator de emissão da matriz de geração de 

energia elétrica. Para a emissão de biomassa os valores têm-se mantido muito semelhantes ao longo 

dos anos. 

No Gráfico 4 é apresentado o indicador de intensidade relacionado com a quantidade de 

esgoto tratado. Entre os anos de 2013 e 2015 o indicador aumentou, isso se deve, a princípio que 

enquanto a população atendida aumentou 17,45%, o volume de esgoto tratado aumentou apenas 

10,09%. Em 2016 teve uma leve diminuição, como ação de melhoria contínua e amadurecimento do 
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processo de gestão as emissões de gases de efeito estufa da companhia, essa variação será 

analisada melhor.    

 
Gráfico 4 – Comparativo entre anos anteriores por indicadores de emissões diretas por volume 

de esgoto tratado (kgCO2e/m3 esgoto tratado) 

 

Gráfico 5 – Comparativo entre anos anteriores por indicadores de emissões indiretas por 

volume de água produzida (kgCO2e/m3 água produzida) 
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No Gráfico 5 é apresentado o indicador de intensidade relacionado com a quantidade de água 

tratada. E como explicado anteriormente, as emissões tiveram uma redução devido ao fator de 

emissão nacional, e o volume de água tratada em 2016 teve um aumento de apenas 3,31% em 

relação ao ano base. 

O gráfico 6 mostra a evolução do indicador de intensidade para a atividade de gestão de 

resíduos sólidos urbanos. O crescimento do indicador é natural, pois a metodologia considera o 

decaimento das emissões de metano ao longo dos anos. 

 
Gráfico 6 – Comparativo entre anos anteriores por indicador de emissões diretas por 

quantidade de resíduos sólidos tratados (kgCO2e / ton) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer iniciativa no sentido de inventariar ou comunicar emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) atribuídas à responsabilidade de uma corporação deve partir de uma metodologia consagrada 

e bem definida e apresentar, da forma mais clara possível, todas as considerações e premissas 

adotadas para definir os limites de responsabilidade e o conteúdo das emissões apresentadas. 

Em atendimento à Política Ambiental da Sanepar, este inventário consolida e torna público o 

montante estimado de emissões de gases de efeito estufa provenientes de suas atividades 

operacionais, no ano de 2016. 

Neste período, as emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) foram calculadas em 

1.158.746,03 toneladas de CO2 equivalente e as emissões indiretas de gases de efeito estufa (GEE) 

foram calculadas em 56.285,09 toneladas de CO2 equivalente. Considerando que a quantidade de 
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água produzida foi de 740.680.446m3, e o consumo de energia de 688.469,84MWh, o indicador de 

intensidade carbônica indireta foi de 0,08 kgCO2e / m3 água produzida. 

O inventário de emissões de GEE de 2016 indicou que a principal fonte de emissão nos 

sistemas da Sanepar continua sendo o processo de tratamento de esgoto, que contribuiu com 

1.104.651,04 tCO2e, 95,3% do total de emissões devido às gerações de metano e óxido nitroso, além 

das atividades de apoio para essa atividade que totalizam 1.110.877,88tCO2e de emissões diretas. 

Considerando que o volume de esgoto tratado foi de 337.463.860m3, o indicador de intensidade 

carbônica direta foi de 3,29 kgCO2e emissões diretas / m3 esgoto tratado. 

Em relação às emissões de metano do processo de tratamento de esgoto, verificou-se que o 

percentual de mitigação obtido com o uso de queimadores abertos com ignição automática em 2016 

foi de aproximadamente 16,08% das emissões brutas. O uso desta tecnologia, apesar de ser prática 

adotada pela Sanepar e de baixo custo, possui ainda limitações em relação à eficiência de mitigação. 

Este panorama demonstra o desafio imposto para a empresa e para o setor de saneamento, 

para a transição do cenário atual para uma economia de baixo carbono. Atualmente a Sanepar 

desenvolve estudo e pesquisas para implantação de sistemas mais eficientes de captura e 

combustão controlada do biogás ou aproveitamento energético deste subproduto. 

Apesar da maior complexidade operacional e custos dos projetos de baixo carbono, tais 

iniciativas podem oportunizar diversos benefícios entre os quais se destacam: melhoria de processos 

operacionais, maior eficácia na redução do passivo ambiental, antecipação e minimização de riscos 

regulatórios, inovação tecnológica e melhoria da imagem dos produtos e serviços perante 

stakeholders. 
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Apêndice I 
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Resumo das emissões totais de GEE da SANEPAR Ano do inventário:
Dados de emissões consol idados para todos os GEE e  escopos

GEE (t) Escopo 1 Escopo 2 Escopo 1 Escopo 2

CO2 5.621,702199 688.469,835000 5.621,702199 688.469,835000

CH4  42.868,245703 0,000000 1.071.706,142575 0,000000

N2O 274,855967 0,000000 81.907,078166 0,000000
HFCs 0,265032 540,572440
HFC-32 0,122872 82,938600
HFC-125 0,122872 430,052000
HFC-134a 0,019288 27,581840
Total 1.159.775,495380 688.469,835000

Emissões de  CO 2  biogênico
Escopo 1 Escopo 2

CO2 (t) 216.865,768                    -                                  

CH4 (t)

N2O (t)
HFC (t)
PFC (t)
SF6 (t)

NF3 (t)

CO2 biogênico (t) 216.865,767520       -                          

Emissões em toneladas métricas Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente 

2016
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Resumo das emissões de GEE da organização, por escopo e categoria
Emissões de Escopo 1

 Combustão 
estacionária 

 Combustão 
móvel 

 Emissões 
fugitivas 

 Resíduos Sólidos  Efluentes 
 Total  de emissões

 Escopo 1 
CO2 (t) 531,764628                     5.083,435571                  6,502000                         -                                  -                                  5.621,702199                  

CH4 (t) 23,029610                       2,606983                         -                                  1.885,110000                  40.957,499110                42.868,245703                

N2O (t) 0,460911                         0,089598                         -                                  -                                  274,305458                     274,855967                     
HFC (t) 0,265032                         0,265032                         
HFC-32 0,122872                         0,122872                         
HFC-125 0,122872                         0,122872                         
HFC-134a 0,019288                         0,019288                         
CO2e (t) 1.244,86                  5.175,31                  547,07                     47.127,75                1.105.680,50            1.159.775,50            

CO2 biogênico 3,499826                 1.587,996769           -                          215.274,270925       216.865,767520       

Emissões de Escopo 2

 Eletricidade 
comprada e consumida 

 Vapor 
comprado e consumido 

 Total  de emissões
 Esc opo 2  

CO2 (t) 688.469,835000              -                                  688.469,835000              
CH4 (t) -                                  -                                  
N2O (t) -                                  -                                  
HFC (t)
PFC (t)
SF6 (t)
NF3 (t)
CO2e (t) 688.469,835000       -                          688.469,835000       
CO2 biogênico -                                  -                                  -                                   


