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1. DADOS DAS EMPRESAS
Razão Social: Portonave S/A - Terminais Portuários De Navegantes
CNPJ: 01.335.341/0001-80
Endereço: Avenida Portuária Vicente Coelho, nº 1, Bairro São Domingos, Navegantes/SC
CEP: 88370-904
Código e Descrição CNAE Primário: 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
Telefone: (47) 2104-3335/ (47) 2104-3312
Site: www.portonave.com.br/pt/
Diretor-Superintendente Administrativo: Osmari de Castilho Ribas
Diretor-Superintendente Operacional: Renê Duarte e Silva Júnior
2. DADOS DO INVENTÁRIO
Funcionário contatado na empresa inventariante: Bruno Henrique Liermann
E-mail do contato: bliermann@portonave.com.br
Ano do inventário: 2021
Tipo de inventário: Escopos 1, 2 e 3 (parcial).
3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO INVENTÁRIO
Nome: Patrícia de Luca Lima Greff
Formação do responsável técnico:
 Bióloga e Mestre em Biotecnologia Ambiental-UFSC,
 Especialista em Mudanças climáticas, Mercado de carbono e Projetos
sustentáveis.
Registro no conselho regional/UF: 58979-3 / SC
Número de Registro CTF(2): 5481033
E-mail: gerencia@neogreen.eco.br
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4. ORGANOGRAMA

Fonte: Portonave, 2022

5. CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO
A Portonave S.A – Terminais Portuários de Navegantes é uma companhia de
natureza privada, localizada na cidade de Navegantes, Santa Catarina. Com infraestrutura
disposta em 400 mil m2 de área, se destaca na movimentação de contêineres no estado,
contribuindo tanto para o escoamento da produção de diferentes regiões brasileiras – e de
outros países da América do Sul – quanto para o ingresso, no Brasil, de matérias-primas
e mercadorias produzidas no exterior. Em 2021, a Portonave movimentou 1.152.999
TEUs.
5.1. Processo produtivo
A Portonave S/A - Terminais Portuários de Navegantes é uma empresa que fornece
soluções logísticas, principalmente no que diz respeito ao embarque, desembarque e
armazenamento de cargas conteinerizadas. A empresa conta com 900 m de cais, 3
berços de atracação e uma área de 363.452,85 m² com aproximadamente 3.222 tomadas
reefers fixas. No aspecto operacional o Terminal conta com 6 portêineres do tipo PostPanamax, com capacidade de suspensão de 75 toneladas. A movimentação dos
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contêineres no retro área é realizada por 18 transtêineres Rubber Tired Gantry, que
suportam até 65 toneladas de carga, e 5 empilhadeiras do tipo Reach Stacker.
Contêineres vazios são movimentados por 4 Empty Container Handlers, que podem
empilhar até 6 posições de altura. Há, ainda, 40 Terminal Tractors operando no
deslocamento de contêineres dentro do Terminal.
O empreendimento conta com uma área operacional de 610.541,61 m², segue
abaixo a tabela com as especificações de áreas e estruturas.
Área
Terminal de Contêineres: área dedicada ao armazenamento e
movimentação de contêineres

Dimensão (m²)
363.452,85

Área de higienização de contêineres

400

Área de estacionamento de caminhões

25.950,00

Estacionamento interno

3.150

Estacionamento externo

4.452,70

Sede Administrativa

3.910,79

Oficina

3.315,68

Gates: Há um total de 11 Gates para acesso e saída dos veículos

1.896,17

Guarita

107,98

Subestação de Alta Tensão

1.480,00

Subestação de Baixa Tensão

257,86

Depósito da Receita Federal

3.181,61

Estação de Tratamento de Efluentes

276,00

Espaço Multicultural

4.934,61

Casa de Bombas: duas casas de bomba de incêndio

50,02 m² cada

Central de Atendimento a Emergência

100,00

Área de Fechamento e Segurança do Cais

6.030,00

Canais de drenagem*

8.596,00

Central de Resíduos Interna

104,75

Central de Resíduos Externa

22,67

Sistema de Tratamento e Reuso de Efluentes da Lavação de equipamentos

100,00

Área de Abastecimento

93,73

Área de Vistoria

6.601,60

Área de Lavação de Equipamentos de Grande Porte

795,00

Áreas Remanescentes

18.980,20

*São impermeabilizados e possuem uma comporta que impede o contato da água armazenada com o rio.
Isso evita que, no caso de um vazamento de produtos poluentes, a água contaminada desague no rio.
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Abaixo a tabela de capacidade de estocagem por tipo de Contêiner da empresa.
Tipo de Contêiner

Capacidade Estática (TEU)

Capacidade Anual (TEU)

BOX

Comum - Dry

24.951

2.994.120

1.871.325

Reefer

6.444

773.280

483.300

Vazios

1.868

672.480

420.300

Carga perigosa

864

103.680

64.800

Total

33.193

4.543.560

2.839.725

5.2. Energia
O consumo de energia direta, representado pela soma da energia elétrica e dos
combustíveis utilizados, totalizou 228,6 mil (GJ) em 2021 – um acréscimo de 17% em
relação a 2020.
A variação de consumo está relacionada, especialmente, ao aumento da
movimentação de contêineres no período relatado. Somente em cargas refrigeradas,
responsáveis por grande parte da energia demandada pelo Terminal.
5.3. Água
Toda água consumida nas operações da Portonave é fornecida pela Secretaria de
Saneamento de Navegantes (Sesan), abastecida pelo Serviço Municipal de Água,
Saneamento Básico e Infraestrutura (Semasa) do município de Itajaí.
A água é captada no canal do Rio Itajaí-Mirim, em Itajaí, sem interferência
significativa sobre os corpos hídricos da região. O monitoramento do consumo é realizado
diariamente por meio da verificação dos hidrômetros digitais e o uso racional da água é
incentivado pela Companhia junto aos profissionais, por meio de campanhas de
conscientização.
5.4. Tratamento de efluentes
O sistema de tratamento de efluentes sanitários, conduzida pela rede coletora dos
efluentes, em tubos de PVC Rígido Vinilfort, com diâmetros de 150 mm, duas elevatórias
e uma estação de tratamento com capacidade para tratar uma vazão média de 3,5m³/h,
composta por:
• Peneira de limpeza mecanizada: uma unidade;
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• Tanque de Aeração: Um tanque em concreto, equipado com sistema de aeração
de fundo (12 difusores), com volume total de 47,00 m³;
• Decantador Secundário: Um tanque em concreto, com área de 5,62 m² e com
volume útil de 8,5 m³;
• Digestor de Lodo: Um tanque em concreto, com área superficial de 1,5m² e com
volume útil de 3,75 m³;
• Tanque de Lodo: Uma unidade, com capacidade de 1.000 litros;
• Medidor de Vazão - calha parshall: três unidades;
• Filtro Prensa: área de filtragem estimada de 7,7m², e volume de filtro estimado em
84 litros.
Após a fase de equalização, o efluente é transferido para um tanque SBR onde
ocorrendo a aeração, seguida da depuração da matéria orgânica e nitrificação. Após a
fase de digestão, a aeração é interrompida para o início do processo de sedimentação do
lodo. Após a sedimentação, a fase líquida é descartada no estuário. Para que a eficiência
do reator não seja comprometida, periodicamente o lodo excedente é removido por
empresa licenciada. Complementa o sistema as estações elevatórias, com suas bombas
de alimentação, e ainda, o sistema com dosagem de produtos químicos e desinfecção
(cloreto férrico, solução alcalina e solução desinfetante) garantindo a eficiência do
tratamento.
Área de Lavação de Equipamentos de Grande Porte com toda a estrutura de
contenção para a coleta de efluente, além de contar com impermeabilização em toda a
área. Todo o efluente coletado na área é encaminhado para a Estação da lavação de
equipamentos. A área de abastecimento conta com canaletas de contenção e piso
impermeabilizado, além da restrição de acesso ao tanque de abastecimento de
combustível, onde somente trabalhadores designados possuem acesso.
5.5. Tratamento de resíduos sólidos
O tratamento e a disposição final dos resíduos gerados a partir das atividades da
Portonave seguem as normas e disposições legais, em conformidade com processos e
parâmetros estabelecidos por órgãos ambientais. Assim, a Portonave realiza a
segregação, o armazenamento e a disposição final adequado para cada tipo de resíduo,
priorizando o encaminhamento à reciclagem.
A coleta e a disposição final são feitas por empresas terceirizadas, devidamente
licenciadas para essa atividade.
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Todas as instalações da Portonave são abrangidas pelo sistema de coleta seletiva,
com a disponibilização de contentores específicos para a separação dos resíduos e
posterior destinação correta. Em 2021, o Terminal gerou cerca de 593 toneladas – das
quais 56,88 toneladas eram resíduos perigosos e 536,39 resíduos não perigosos.
6. JUSTIFICATIVA
O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa é o instrumento gerencial que
permite quantificar as emissões de GEE de uma determinada organização. A partir da
definição de sua abrangência, da identificação das fontes e sumidouros de GEE, e da
contabilização de suas respectivas emissões ou remoções, o Inventário possibilita
conhecer o perfil das emissões resultantes das atividades de uma organização.
O presente inventário avaliou as emissões de GEE empresa Portonave no ano de
2021, seguindo a referência da Norma ABNT NBR ISO 14064, que trata da gestão de
emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE).
7. OBJETIVO
O presente inventário de emissão de gases de efeito estufa possui como objetivo
quantificar e relatar as emissões de gases de efeito estufa (GEEs), em nível de escopo 1,
2 e 3 (parcial) do GHG Protocol.
8. METODOLOGIA
Os cálculos das emissões de GEE de 2021 da Portonave foram realizados através
da Ferramenta GHG

Protocol 2021,

desenvolvida pelo Programa Brasileiro GHG Protocol, e o

presente relatório foi feito seguindo as diretrizes da Norma ISO 14064, conforme
supracitado.
Fatores de emissões sugeridos pelo IPCC.
O presente documento seguiu os princípios de relevância, integridade, consistência,
precisão, transparência e conservadorismo.
9. LIMITES DE ABRANGÊNCIA
Para este inventário foi escolhido o relato de emissões sob a abordagem de Controle
Operacional, onde a empresa responde por todas as emissões e/ou remoções de GEE
quantificadas das instalações sobre as quais tenha controle operacional.
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9.1. Limites operacionais
Escopo 1
• Combustão estacionária;
• Combustão móvel;
• Emissões Fugitivas;
• Processos Industriais;
Escopo 2 - Abordagem baseada na localização
• Eletricidade adquirida – emissões indiretas pela eletricidade consumida.
Escopo 3
• Deslocamento casa-trabalho;
• Viagens a negócios;
• Tratamento de resíduos sólidos;
Escopo não definido
• Fugitivas GEE – Não Quioto
10. EMISSÕES
Relato de emissões sob a abordagem de Controle Operacional.
10.1.

Identificação das fontes
Tabela 1: Escopos, categorias e dados controlados abordados neste Inventário de GEE

Escopo

Categoria
Combustão estacionária

Dado Controlado
Óleo diesel (comercial)
Lubrificantes

Combustão móvel

Gasolina automotiva (comercial)
Extintores

1
Emissões Fugitivas

2

3

-

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Gases refrigerantes

Processos industriais

Uso de acetileno

Energia

Energia elétrica – (SIN)

Deslocamento Casa-trabalho

Transporte público e veículos
particulares

Tratamento de resíduos sólidos

Aterramento de resíduos

Viagens a negócios

Viagens aéreas

Fugitivas – GEE Não Quioto

Gás R-22 - HCFC 141b
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10.2.

Detalhamento das emissões por escopo

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.
Como forma de ajudar a delinear as fontes de emissão direta e indireta, melhorar a
transparência e ser otimizada, são definidos três “escopos” (Escopo 1, Escopo 2 e Escopo
3), para fins de contabilização e elaboração do inventário de GEE.
O Escopo 1 contabiliza as emissões diretas de GEE, as quais são provenientes de
fontes que pertencem ou são controladas pela organização, como, por exemplo, as
emissões de combustão em caldeiras, fornos, veículos da empresa ou por ela
controlados, emissões da produção de químicos em equipamentos de processos que
pertencem ou são controlados pela organização, emissões de sistemas de ar
condicionado e refrigeração, entre outros.
O Escopo 2 contabiliza as emissões de GEE provenientes da aquisição de energia
elétrica e térmica que é consumida pela empresa. A energia adquirida é definida como
sendo aquela que é comprada ou então trazida para dentro dos limites organizacionais da
empresa. No Escopo 2 as emissões ocorrem fisicamente no local onde a energia é
produzida, quando a produção ocorre fora do limite organizacional.
O Escopo 3 é uma categoria de relato opcional, que permite a consideração de
todas as outras emissões indiretas. As emissões do Escopo 3 são uma consequência das
atividades da empresa, mas ocorrem em fontes que não pertencem ou não são
controladas pela empresa. O relato de emissões de Escopo 3 é opcional, segundo as
diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol. Porém, recomenda-se fortemente o
relato das emissões de Escopo 3, que contribuem significativamente para o total de
emissões da empresa participante.
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10.2.1.

Emissões de Escopo 1

As categorias e principais fontes de emissão de GEEs, no escopo 1 são:
10.2.1.1.

Emissões estacionárias

De acordo com os dados fornecidos, as emissões estacionárias da empresa são
provenientes principalmente dos geradores e da bomba da central de atendimento a
emergência, todos abastecidos por óleo diesel. Além destes, foram considerados nesta
categoria a utilização de lubrificantes para manutenção de equipamentos.
Tabela 2: Relação entre consumo e emissões CO2e de fontes estacionárias
Equipamento

Tipo de Combustível

Consumo (L)

Emissão tCO2e

Geradores

Óleo Diesel (comercial)

3.553,50

8,36

Lubrificantes

Lubrificantes

11.600,00

31,73

Óleo Diesel (comercial)

1.686,66

3,97

Óleo Diesel (comercial)

389,55

0,92

Central de atendimento a
emergência
Lavação / Pit lavação

A partir da tabela e do gráfico abaixo é possível verificar que a maior fonte emissora
de GEE na categoria de combustão estacionária, é a utilização de lubrificantes para
manutenções de equipamentos e veículos na empresa, seguida pelo uso dos geradores.
Gráfico 1: Emissões totais desagregadas pelos equipamentos abrangidos na categoria Combustão
Estacionaria
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10.2.1.2.

Emissões móveis

As emissões da categoria de

combustão móvel são provenientes das

empilhadeiras, empilhadeira de vazio, empilhadeira de cheio, abastecidas por GLP ou
diesel, RTG, terminal truck (TT), BOB CAT e ônibus, abastecidos com diesel e pelos
veículos leves, utilizados pela empresa, os quais são movidos à gasolina.
Tabela 3: Relação entre consumo e emissões CO2e de fontes móveis
Equipamento

Tipo de Combustível

Consumo (L)

Emissão tCO2e

Veículos Leves

Gasolina

21.574,32

36,33

Empilhadeiras

GLP

2.500,00 kg

7,54

EV (empilhadeira vazio)

Óleo Diesel

102.452,46

240,49

RS (empilhadeira cheio)

Óleo Diesel

382.255,76

899,13

RTG

Óleo Diesel

77.942,59

183,15

TT

Óleo Diesel

696.874,22

1.638,11

EG (empilhadeira garfo)

Óleo Diesel

11.045,28

25,94

CB (caminhão de bombeiro)

Óleo Diesel

3.252,87

7,64

Bob cat

Óleo Diesel

5.433,33

12,77

Oficina

Óleo Diesel

11.750,24

27,68

Ônibus

Óleo Diesel

30.903,67

72,62

Manutenção

Óleo Diesel

4.591,20

10,81

Lavação

Óleo Diesel

283,07

0,66

Plataforma Alugada

Óleo Diesel

1.852,57

4,39

A partir dos resultados dos cálculos e gráfico apresentado abaixo, é possível
verificar que os maiores emissores de GEE na categoria móvel são os equipamentos
pesados TT e as RS, seguida pelas EV e RTG, devido ao elevado consumo de diesel.
Com menor emissão de CO2e na categoria, observou-se os veículos leves abastecidos
com gasolina e as emissões provenientes do Scanner.
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Gráfico 2: Emissões totais desagregadas pelos equipamentos abrangidos na categoria Combustão Móvel

10.2.1.3.

Emissões fugitivas

As emissões fugitivas são caracterizadas a partir dos dados de aquisição, dispensa
e manutenção/recarga de extintores e equipamentos de ar-condicionado, bebedouros e
entre outros que utilizam gases refrigerantes. As manutenções e recargas nos extintores
são realizadas por empresa terceirizada, deste modo os cálculos de emissão foram
realizados a partir da abordagem por estágio de ciclo de vida. Foram dispensados três
extintores com capacidade de 5 kg de CO2 no ano de 2021. A partir de informações
enviadas pela empresa responsável, no começo da manutenção dos extintores o gás é
totalmente retirado do equipamento e armazenado temporariamente em um tanque, após
a finalização da manutenção, o gás é recolocado no equipamento. Neste processo a
empresa não consegue quantificar o CO2 perdido, desta maneira, foi considerada 100%
de emissão e utilizada à quantidade total de recarga em 2021.
Tabela 4: Relação entre consumo e emissões CO2e de fontes fugitivas
Recarga / Quantidade

Variação de

transferida (kg)

estoque

CO2

1.590,00

Não se aplica

1,61

R-407C

56,75

22,7

129,04

R-410A

34,05

56,75

174,65

R-404A

32,70

-10,9

85,95

R-422D

132,00

-66

163,02

HFC-134

67,50

0

75,6

Equipamento

Tipo de Gás

Extintores

Equipamentos
Refrigerantes

Emissão tCO2e
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A respeito das emissões provenientes dos equipamentos que utilizam gases
refrigerantes, tais como ar-condicionado e bebedouros, os cálculos foram realizados a
partir da abordagem por balanço de massa, uma vez que as manutenções/recargas dos
equipamentos são realizadas por empresa terceirizada, porém a Portonave que compra,
armazena e disponibiliza os gases refrigerantes para a empresa de manutenção.
Considerando emissões fugitivas, o principal emissor de GEE foram os
equipamentos refrigerantes abastecidos com gás R-410A e R-422D.
Gráfico 3: Emissões totais desagregadas pelos gases abrangidos na categoria Emissões Fugitivas

10.2.1.4.

Processos Industriais

Processos de soldagem podem utilizar o gás acetileno (C2H2) e, por conta da
combustão desse gás, emitir dióxido de carbono (CO2).
O Programa Brasileiro GHG Protocol recomenda a abordagem que considera a
queima como completa, onde assume-se que todo o carbono é convertido em CO2
durante a combustão do gás acetileno. Com base nestas informações, o fator de emissão
de CO2 por kg de acetileno consumido obtido é o seguinte:
𝐹𝐸𝐶2𝐻2 = 2 × 𝑀𝐶𝑂2 ⁄𝑀𝐶2𝐻2 = 88 ⁄26 = 𝟑, 𝟑𝟖 𝒌𝒈 𝑪𝑶𝟐 / 𝒌𝒈 𝑪𝟐𝑯𝟐
Sendo assim, primeiro multiplicou-se o consumo de acetileno no ano de 2021 da
empresa (85 kg) pelo fator de emissão recomendado pelo Programa Brasileiro GHG
Protocol (3,38 kg CO2) e em seguida dividiu-se o resultado por 1000, para realizar a
conversão de kg para tonelada, resultando na emissão total de carbono.
15

Tabela 5: Relação entre consumo de acetileno e emissões CO2eq.
Processo

Tipo de Gás

Consumo (kg)

Emissão tCO2e

Soldagens e manutenções

CO2

85,00

0,29

10.2.1.5.

Emissões desagregadas por categoria e tipo de GEE
Tabela 6: Emissões de escopo 1 desagregadas por categoria
Categoria

Emissões tCO2e

Emissões de CO2
biogênico

Remoções de CO2
biogênico

Combustão móvel

3.167,35

368,57

-

Combustão estacionária

44,86

1,54

-

Processos industriais

0,29

-

-

Fugitivas

629,88

-

-

Total de emissões Escopo 1

3.842,38

370,11

-

Os gases internacionalmente reconhecidos como gases de efeito estufa, regulados
pelo Protocolo de Quioto, são: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso
(N2O), Hexafluoreto de Enxofre (SF6) e duas famílias de gases, Hidrofluorcarbono (HFC) e
Perfluorcarbono (PFC). Sendo assim, abaixo qualificamos e quantificamos as emissões
por tipo de gás de efeito estufa, considerando os gases definidos pelo IPCC.
Tabela 7: Emissões de escopo 1 desagregadas por tipo de GEE e categoria
GEE

Combustão
estacionária

Combustão
móvel

Emissões
fugitivas

Processos
industriais

Total de emissões
Escopo 1

CO2 (t)

44,70

3.115,48

1,61

0,29

3.162,07

CH4 (t)

0,01

0,23

-

-

0,24

N2O (t)

-

0,17

-

-

0,17

HFC (t)

-

-

0,32

-

0,32

CO2e (t)
Emissões de CO2
biogênico (t)

44,86

3.167,35

629,88

0,29

3.842,38

1,54

368,57

-

-

370,11

Não houve emissões de gases PFC, SF6, NF3.

16

10.2.2.

Emissões de Escopo 2

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 na geração da energia elétrica, a qual é gerada em locais fora dos limites
geográficos da empresa.
Conforme informado, a empresa utiliza o modelo de Ambiente Contração Livre –
ACL ou (Mercado Livre de Energia) para contratação de energia elétrica. Isso significa
que a empresa não adquire a energia elétrica da concessionária local (CELESC),
contudo, a mesma é responsável pela distribuição através do SIN nacional.
10.2.2.1.

Emissões desagregadas por categoria e tipo de GEE

Tabela 8: Emissões de escopo 2 (abordagem baseada na localização) desagregadas por categoria
Abordagem baseada na
localização

Consumo
(MWh)

Emissões
tCO2e

Emissões de CO2
biogênico

Remoções de CO2
biogênico

Aquisição de energia elétrica

63.620,39

7.839,88

-

-

Total de emissões
Escopo 2 (localização)

-

7.839,88

-

-

Tabela 9: Emissões de escopo 2 (abordagem baseada na localização) desagregadas por tipo de GEE
Abordagem baseada em localização

GEE

CO2 (t)

Eletricidade (abordagem de localização)

Total de emissões Escopo 2
(abordagem de localização)

7.839,88

7.839,88

7.839,88

7.839,88

CH4 (t)
N2O (t)
HFC (t)
PFC (t)
SF6 (t)
NF3 (t)
CO2e (t)
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10.2.3.

Emissões de Escopo 3

As emissões de escopo 3 são consideradas emissões indiretas, isto é, emissões que
resultam da atividade da organização, mas ocorrem em fontes que não pertencem ou não
são controladas por ela, e sim por sua cadeia de valor. O escopo 3 é dividido em 15
categorias e neste inventário foi considerada a categoria 5: Resíduos gerados na
operação, categoria 6: Viagens a negócios e categoria 7: Deslocamento (casa-trabalho)
de funcionários da empresa Portonave.
10.2.3.1.

Emissões de Resíduos Gerados na Operação

Esta categoria inclui o cálculo de emissões do tratamento dos resíduos não
recicláveis, enviados para aterramento por empresas terceirizadas.
Os resíduos sólidos gerados na operação, enviados para aterro, considerados no
inventário são os resíduos orgânicos provenientes dos sanitários, resíduos alimentares da
cozinha, refeitório e resíduos não recicláveis. Para os resíduos enviados para aterros, foi
realizada uma pesquisa para saber qual a categoria do aterro e se possui recuperação de
metano para lançamento na ferramenta GHGProtocol. Na tabela abaixo é possível verificar a
quantidade de resíduos aterrada, considerada neste inventário e as emissões biogênicas
provenientes deste processo, visto que o aterro de destinação possui sistema de queima
de metano.
Tabela 10: Relação entre quantidade de resíduos/efluentes tratados e emissões CO2e
Tipo de Resíduo
Resíduos orgânicos e não
recicláveis

10.2.3.2.

Tratamento

Quantidade (t)

Emissão tCO2e

Aterramento

65,03

0,00

Emissão CO2
Biogênico (t)
8,09

Viagens a negócios

A categoria viagens a negócios contabiliza as viagens aéreas realizadas pelos
funcionários da empresa Portonave. Para levantamento dos dados, foram solicitados
comprovantes de viagens no ano de 2021, contendo o aeroporto de partida e chegada a
fim de verificar a distância percorrida em cada uma das viagens. Abaixo a tabela relaciona
a quantidade de viagens a negócios no período inventariado e as emissões de carbono
provenientes destas viagens.
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Tabela 11: Relação entre viagens a negócios e emissões CO2e

10.2.3.3.

Quantidade

Emissão tCO2e

Emissão CO2 Biogênico (t)

238 viagens

21,70

0,00

Deslocamento Casa-Trabalho

Esta categoria inclui o cálculo de emissões do transporte de funcionários em seu
deslocamento entre casa e trabalho, realizado em veículos particulares ou transporte
público (ônibus municipal e de viagem).
Os dados de deslocamento casa-trabalho para realizar o lançamento na ferramenta
GHGProtocol, foram obtidos a partir de pesquisa realizada com os funcionários da empresa
utilizando formulário eletrônico e obtenção de dados disponibilizados pelo RH.
Tabela 12: Relação entre deslocamento casa-trabalho e emissões CO2e
Tipo de Transporte

Distância Percorrida – Ida
e Volta (km) em 2021

Emissão tCO2e

Emissão CO2
Biogênico (t)

Carro

1.024.803,60

153,38

37,49

Moto

2.153.793,60

96,78

23,88

625.692,00

43,80

5,07

Balsa

25.320,00

3,01

0,00

Total

3.829.609,20

297,31

61,37

Ônibus (viagem +
municipal)

A partir do gráfico abaixo, é possível verificar a contribuição de emissões GEE das
categorias consideradas no escopo 3 e observa-se que o a categoria deslocamento casatrabalho é o principal emissor de gases de efeito estufa. Também é possível verificar que
o aterramento dos resíduos gera apenas emissões de CO 2 biogênico, uma vez que o
aterro possui um sistema de queima do gás metano gerado a partir deste processo.
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Gráfico 7: Emissões totais desagregadas por categoria do escopo 3

10.2.4.

Emissões de outros GEE não regulados pelo Protocolo de Quioto

As emissões de GEE foram calculadas a partir da abordagem de compra, uma vez
que a manutenção dos equipamentos é realizada por empresas terceirizadas, porém a
própria empresa inventariante realiza a compra, estoque e disponibilização dos gases
refrigerantes para as manutenções.
Tabela 13: Emissões Fugitivas não Quioto
Gás

Quantidade Transferida (kg) Variação de estoque (kg)

Emissões em tCO2e

HCFC-22 (R22)

54,40

13,6

119,68

R-141B

40,80

13,6

42,54

A partir de informações recebidas pela empresa inventariante, foi possível verificar
que alguns equipamentos utilizam o gás refrigerante R-141B e R-22, sendo assim,
mesmo não sendo regulado pelo Protocolo de Quioto, observou-se a necessidade de
quantificar as emissões provenientes de seu uso, uma vez que estes gases fazem parte
da categoria HCFC (hidroclorofluorcarbono), os quais precisam ser substituídos, pois
apresentam átomos de cloro em sua estrutura e por possuírem um valor expressivo para
o GWP (DA SILVA PEREIRA, 2010). No gráfico abaixo observa-se que o gás R-22 é a
principal fonte emissora de gases na categoria fugitivas não-Quioto.
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Gráfico 8: Emissões fugitivas não-Quioto

10.3.

Resumo das emissões totais

As emissões de gases de efeito estufa, originadas das fontes controladas pela
Portonave, são descritas por escopo e setor na tabela abaixo.
Tabela 14: Emissões totais desagregadas por tipo de GEE, CO2e e escopos abordados.
Em toneladas por tipo de GEE
GEE

Escopo não
definido –
Fugitivas
não Quioto

Em toneladas métricas de CO2 equivalente
(tCO2e)
Escopo não
Escopo 2 Escopo definido –
Escopo 1
Abordagem
3
Fugitivas
localização
não Quioto

Escopo 1

Escopo 2 Abordagem
localização

Escopo
3

CO2

3.162,07

7.839,88

308,39

3.162,07

CH4

0,24

0,10

6,72

2,88

N2O

0,17

0,03

45,32

7,69

HCFC

0,32

Total

0,13

7.839,88

308,39

628,27
3.842,38

162,22
7.839,88

318,96

162,22

A partir dos dados obtidos pode-se concluir que a Portonave emitiu para ano de
2021 a quantidade de 12.163,44 tCO2e.
A partir do gráfico abaixo é possível verificar a contribuição para emissão de gases
de efeito estufa de todos os escopos abordados, incluindo as emissões fugitivas nãoQuioto.
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Gráfico 9: Porcentagem de contribuição de cada escopo, incluindo Fugitivas não Quioto, para as emissões
totais de GEE da empresa

O escopo 2, o qual considera o consumo de energia elétrica, apresenta a maior
parcela de emissões de GEE, com 64%, seguido do escopo 1 com 32%. Com menor
contribuição na análise geral das emissões, aparecem o escopo 3 com 3% e as emissões
fugitivas não Quioto com apenas 1% das emissões totais.
10.4.

Emissões de CO2 biogênico

Algumas atividades antrópicas emitem CO2 por conta da queima de biomassa
(material biológico feito de carbono, hidrogênio e oxigênio). O carbono presente na
biomassa foi removido da atmosfera através da fotossíntese, logo as emissões a partir da
sua queima não possuem impacto adicional na concentração deste GEE. Queimar
biomassa resulta em emissões consideradas neutras em carbono, porque este é gerado
através de seu ciclo natural.
Por este motivo, as emissões de CO2 biogênico foram contabilizadas de maneira
separada em relação às outras emissões de GEE e apresentadas na tabela abaixo.
Tabela 15: Emissões de CO2 biogênico

GEE

Escopo 1

Escopo 2
(abordagem por
"localização")

Escopo 3

CO2 (t)

370,11

-

69,46

CH4 (t)
N2O (t)

22

HFC (t)
PFC (t)
SF6 (t)
NF3 (t)
Emissões de CO2
biogênico (t)

370,11

-

69,46

De acordo com os resultados obtidos e o gráfico abaixo, as emissões de CO2
biogênico são principalmente provenientes da queima de diesel comercial para
abastecimento dos equipamentos (TT, RS e RTG) da empresa e dos combustíveis
(principalmente gasolina) utilizados para o deslocamento (casa-trabalho) dos funcionários.
Gráfico 10: Emissões biogênicas desagregadas pelos equipamentos e tipos escopos abordados no
Inventário

10.5.

Remoções de CO2 biogênico

Não há.
11. OUTROS ELEMENTOS
a) Informações sobre incertezas, exclusões de fontes de dados e outras
características da elaboração do inventário.
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Este inventário de emissões foi realizado com dados obtidos em documentos e
evidências formais de compra de combustíveis; faturas de energia elétrica e contrato de
aquisição de energia; medições condominiais; entre outros. Notas fiscais e quantificações
foram alocadas em planilhas e enviadas para inventariante.
b) Informações sobre o estoque de carbono, em toneladas, da organização em 31 de
dezembro do ano inventariado.
Não foi realizado levantamento de estoque de carbono florestal.
12. COMPENSAÇÕES E REDUÇÕES
12.1.

COMPENSAÇÕES

Não há evidências ou certificação de compensação de carbono.
12.2.

REDUÇÕES

Instalação de um sistema de geração de energia fotovoltaica, o qual produziu cerca
de 4,69 MWh, sendo assim, evitou a emissão de 0,56 tCO2e calculado a partir da
ferramenta GHG.
Em 2017 foi desenvolvido um Projeto de Eletrificação dos Transtêineres (RTG).
Estes equipamentos utilizam o óleo diesel como combustível e representam a fonte com
as maiores emissões de GEE da Portonave. Com a implementação deste projeto, mesmo
com um crescimento em relação a movimentação de TEU’s, as emissões de GEE
relativas a esta fonte, tiveram uma redução de 83%. As emissões passaram de 1.087,84
tCO2e em 2016 com consumo de óleo diesel para 183,15 tCO2e para o consumo de
energia elétrica em 2021.

13. CONCLUSÕES
A partir dos dados obtidos pode-se concluir que a Portonave emitiu para ano de
2021 a quantidade de 12.163,44 tCO2e.
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14. RECOMENDAÇÕES
As maiores emissões ocorreram no Escopo 2 – aquisição de energia elétrica, para o
qual foi quantificado 7.839,88 tCO2e.
Recomenda-se que a empresa estabeleça metas de redução de emissões
considerando as principais fontes geradoras, e incentive fornecedores a elaborar o
inventário de GEE e reduzir suas emissões.
Recomenda-se que a empresa realize a substituição dos gases refrigerantes R-404A
(GWP 3.943), R422D (GWP 2.470) e R410A (GWP 1.924), por gases refrigerantes com
menor potencial de aquecimento global, tais como: R-449A (GWP 1.282), R-32 (GWP
677), R-452B (GWP 675). Para realizar a substituição do R-22 (GWP 1.760) sugere-se o
gás R-134A (GWP 1.120).
Recomenda-se que a empresa inicie um projeto de compensação de emissões de
GEE. Uma das formas de compensação das emissões de GEE é a absorção do CO 2
pelas florestas através do processo de fotossíntese, pois a vegetação absorve o CO2,
incorpora o carbono (C) e libera o oxigênio (O2), ou a manutenção dos estoques florestais
de carbono.
A compensação de carbono pode ser realizada através da proteção de floresta
nativa com a conservação da flora e da fauna, assim como a manutenção dos estoques
de carbono.
Sendo assim, para compensação das emissões a empresa poderá adquirir os
seguintes instrumentos para neutralizar suas emissões:
 Crédito de carbono= UCS: 12.163,44 tCO2e
 Plantio de mudas nativas: 104.258,00 mudas da mata atlântica

As Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) determinam uma redução de
37% em 2025 com relação a 2005 e de 43% até 2030 das emissões brasileiras. Para a
empresa estar em concordância com as metas nacionais, recomenda-se a redução de 5%
das emissões de GEE ao ano.
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