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Perfil: Companhia Energética de Minas Gerais – Cemi g 

 

Cemig – A Melhor Energia do Brasil  

 

A Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig é um grupo que atua 
nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 
constituído por 49 empresas e 10 consórcios, com ativos e negócios em 
diversos estados do Brasil. O controle das empresas e dos consórcios é 
exercido por uma holding, que está listada nas Bolsas de Valores do Brasil, 
EUA e Espanha.  

A principal atuação da Cemig está concentrada nas suas subsidiárias 
integrais – Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A.. Além 
disso, possui participações em concessionárias de distribuição de energia 
(Light) e em empresas de transmissão de energia elétrica, e ainda, 
investimentos em distribuição de gás natural (Gasmig) e transmissão de dados 
(Infovias). A Companhia está construindo, mediante consórcio, a Usina 
Hidrelétrica de Santo Antônio no complexo do Rio Madeira, localizada em 
Rondônia, e duas seções de linha de transmissão entre SEs Charrúa e Nueva 
Temuco, ambas localizadas no Chile. 

A Cemig Distribuição S.A. – Cemig D – é a maior concessionária de 
distribuição de energia elétrica do Brasil em energia transportada e extensão 
de redes, bem como em número de consumidores. Desenvolve suas atividades 
em 805 municípios e 5.415 localidades de Minas Gerais, atendendo 
aproximadamente 18 milhões de pessoas. Sua área de concessão corresponde 
a 578,4 mil quilômetros quadrados, maior que a extensão territorial da França.  

A Cemig Geração e Transmissão S.A. – Cemig GT – é uma das maiores 
concessionárias de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, sendo 
a principal no Estado de Minas Gerais. A Cemig e suas controladas possuem 
63 usinas, sendo 58 hidrelétricas, quatro termelétricas e uma eólica, com 
capacidade instalada total de 6.691 MW. 
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Tema: 1. Riscos Regulatórios 

Pergunta: 1.1. A sua empresa está exposta aos risco s regulamentários 
relacionados às mudanças climáticas? 

Resposta:  

( X ) A Organização considera que sim. 

Texto de Complementação: 

 A Cemig reconhece os riscos regulatórios provenientes das mudanças 
do clima e identifica como seus principais desdobramentos, medidas político-
regulatórias de mitigação que sejam focadas nas questões de taxação de 
carbono, regulamentação e comércio de emissões. Considera também, que 
estas medidas regulatórias crescerão em regime exponencial em médio e 
longo prazos, para suprir as perdas econômicas provenientes das mudanças 
do clima, convergindo com o Relatório “The Economics of Climate Change” de 
Nicholas Stern sobre os impactos econômicos do aquecimento global. 

 No entanto, a Cemig, por meio de sua gestão, entende que sua 
exposição a esses riscos, nos âmbitos internacionais, pode ser considerada 
baixa em curto prazo, haja vista que suas atividades estão concentradas, em 
maioria, no Brasil. Ressalta-se que o Brasil não pertence ao Anexo 1 do 
Protocolo de Quioto e, portanto, não possui metas de redução de Gases de 
Efeito Estufa (GEE). Entretanto, a Cemig considera que após a vigência do 
Protocolo de Quioto (Pós 2012) aconteçam novos acordos, nos quais sejam 
definidas metas de redução para os países fora do Anexo 1 ou metas setoriais 
de redução de emissão de GEE. 

 A Cemig, também, reconhece os riscos regulatórios de normativas 
nacionais que estabelecem a necessidade de investimentos em medidas 
mitigatórias de atividades com alta emissão de carbono na geração de energia, 
como a utilização de termelétricas. Estas medidas se tornam aplicáveis ao 
setor de geração de energia, cuja responsabilidade será de 40% das emissões 
totais mundiais no ano de 2100, segundo cenário B2 do Relatório do Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas - IPCC. 

No entanto, a Cemig busca antecipar-se a esses riscos aplicando 
medidas preventivas em diferentes âmbitos, como por exemplo, a 
contabilização de suas emissões de GEE desde 2004, além de ações que 
visam à redução de suas emissões. Além disso, a Cemig investe em medidas 
mitigatórias por meio de programas de eficiência energética e projetos de 
expansão de seu Parque Gerador através de fontes renováveis de energia, 
principalmente hidrelétricas.  

Alinhados com esta preocupação estratégica, a Companhia mantém 
equipes atuando nos fóruns de regulamentação nas áreas hídrica (Conselhos 
de Recursos Hídricos, Comitês de Bacia e Agências) e energética (Agências 
reguladoras e associações de empresas do setor elétrico), além de participar 
de fóruns e grupos de trabalho, entre os quais, o Fórum de Mudanças 
Climáticas do Estado de Minas Gerais e a Câmara Técnica de Energia e 
Mudanças do Clima – CTClima. 
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Tema: 2. Riscos Físicos 

Pergunta: 2.1. A sua empresa está exposta a riscos físicos provenientes 
das mudanças climáticas? 

Resposta:  

( X ) Considera que sim 

Texto de Complementação: 

A Cemig avalia e considera que sua exposição quanto aos riscos físicos, 
relacionados à mudança do clima, tem como principal influência, o fato de que 
grande parcela de sua capacidade de geração de energia está concentrada na 
utilização de hidrelétricas. 

 Desta forma, considera baixa a amplitude dos impactos nas suas 
atividades em curto e médio prazos. Esta avaliação está fundamentada no 4º 
Relatório do IPCC, que apresenta a visão de diversos cenários com relação 
aos efeitos das mudanças climáticas no sistema hidrológico terrestre. Para o 
período compreendido entre a metade e o fim do século XXI, o IPCC indica que 
a região Sudeste do Brasil poderá sofrer pequenas oscilações no ciclo 
hidrológico, o que, possivelmente, acarretará no aumento da produção hídrica, 
caso ocorra um aumento de 3 a 5 ºC na temperatura global. 

 Em contrapartida, estudos específicos para o cenário nacional, 
relacionados às mudanças do clima, apresentam resultados desfavoráveis em 
relação à variação da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do Rio 
Paraná, onde está concentrada grande parte de suas usinas, podendo diminuir 
em 2,4% até o ano de 2050, conforme o relatório “Mudanças Climáticas e 
Segurança Energética no Brasil”, realizado pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra 
de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe) – UFRJ.  

Independente do quadro que se configurar no futuro, a Cemig deverá 
estar preparada, uma vez que 97,2% da sua capacidade instalada é composta 
por hidrelétricas. 

Parque Gerador da Cemig em 2008 

Fonte 
Capac. Instalada  

% 
Geração - 2008 

% 
MW GWh 

Total CEMIG  6.691 100 34.084 100 

Hidráulicas 6.506 97,2 33.448,6 98,1 

Térmica – óleo combustível  131 2,0 205 0,6 

Térmica – gases de processos(1) 53 0,8 430 1,3 

Eólica 1 0 0,037 0,0 

(1). As UTEs Barreiro e Ipatinga utilizam gases de alto forno, alcatrão e outros gases residuais gerados 
nos processos industriais siderúrgicos. 

OBS: A geração líquida reflete a geração na barra da usina, enquanto que no balanço de energia é considerada a 
geração no centro de gravidade. Para refletir a geração efetiva no centro de gravidade é necessário considerar a 
aplicação das perdas da rede básica. 

 

A Cemig e suas controladas possuem 63 usinas, sendo 58 hidrelétricas, 
quatro termelétricas e uma eólica, com capacidade instalada total de 6.691 



 

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig 
11 

 

MW. Ressalta-se que das quatro termelétricas existentes, apenas uma tem 
como insumo energético óleo combustível. Das restantes, uma está desativada 
e duas utilizam gases residuais de processos, portanto, não são emissoras de 
gases de efeito estufa.  

 Além dos riscos físicos relacionados à geração de energia, a Cemig, 
também, considera os riscos nas atividades de distribuição e transmissão de 
energia, a partir de estudos que apontam a maior incidência de eventos 
extremos, como por exemplo, ventos fortes, inundações, períodos longos de 
estiagem, chuvas torrenciais, entre outros. Estes fatos poderão impactar nos 
processos de transmissão e distribuição de energia, bem como na operação 
dos reservatórios das usinas hidrelétricas. 

 Em função desses riscos, a Cemig investe em diversas ações para 
monitoramento preventivo de suas atividades: 

- Dispõe de extensa rede de monitoramento que acompanha 
continuamente as grandezas hidroclimatológicas, com o intuito de 
realizar análises e estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas;  

- Possui um controle específico de enchentes, além de realizar a previsão 
meteorológica diariamente, inclusive, com alertas de tempestades para 
informar e orientar às comunidades locais sobre a situação de rios (onde 
possui monitoramento de níveis e vazões). A Companhia, também, 
monitora grandezas hidrometeorológicas e sedimentológicas em cerca 
de 150 estações, localizadas em rios e reservatórios;  

- Disponibiliza para a sociedade, os dados operativos dos principais 
reservatórios da Companhia, originários do seu Sistema de Telemetria 
Hidrometeorológica. O sistema é composto por 95 estações telemétricas 
de campo e transmite, on line, dados capazes de auxiliar diversos 
setores da Companhia e da sociedade no monitoramento 
hidroclimatológico;  

- Possui um Sistema de Localização de Tempestades - SLT, em tempo 
real, instalado desde 1988, com o objetivo de detectar, processar, 
distribuir e armazenar informações das descargas atmosféricas, 
auxiliando alertas meteorológicos da Cemig;  

- Desenvolve uma atividade de revisão do que se denomina “Cheia de 
Projeto do Vertedor”, com objetivo de avaliar as condições de operação 
dos vertedouros das usinas hidrelétricas e se há necessidade de alguma 
adequação operativa ou física da barragem; 

- Consolidou o Plano de Segurança de Barragens, no qual foram 
estabelecidas diretrizes para a elaboração do Plano de Ação 
Emergencial e a atualização do Sistema Inteligente de Controle e 
Segurança de Barragens - INSPETOR. No ano de 2008, foram 
executadas 100 obras de manutenção de barragens, de adequação da 
infra-estrutura de geração e de adequação ambiental, com ênfase na 
reavaliação e restabelecimento das condições de segurança estrutural e 
funcional de barragens, e estruturas civis associadas; 

- Elaborou os Planos de Ação Emergenciais preliminares para o caso de 
ruptura de barragens, contendo os fluxogramas de comunicação, os 
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responsáveis pelas ações de resposta, a forma de detecção da 
emergência e o nível de alerta, além de iniciada a elaboração dos 
mapas de inundação à jusante; 

- Busca adotar alternativas tecnológicas de redes de distribuição (redes 
protegidas e isoladas) para aprimorar a convivência entre as árvores 
urbanas e as redes de distribuição aérea, evitando que a queda de 
árvores sobre a rede elétrica interrompa o fornecimento de energia. 
Nesse sentido, a Companhia adotou, desde março de 1999, a Rede de 
Distribuição Protegida – RDP em substituição definitiva às redes 
convencionais nuas, sendo a primeira Concessionária do Brasil a adotar 
a RDP como padrão mínimo de atendimento urbano;  

- Realiza poda direcional - considerada a técnica mais adequada para ser 
utilizada próxima às redes de distribuição aéreas - e ministra cursos de 
arboricultura e poda de árvores para diversas prefeituras do Estado de 
Minas Gerais; 

- Possui 5.750 km de redes protegidas e isoladas no sistema primário, 
representando 17,8% do total de redes urbanas primárias. Em relação 
às redes urbanas secundárias, 23.955 km são de redes isoladas, 
representando 43,8% do total de redes urbanas secundárias; e  

- Monitora os focos de queimadas para proteger as suas linhas de 
transmissão, e acompanha o comportamento da temperatura ambiente, 
antecipando tendências tanto de crescimento físico quanto de anomalias 
na temperatura, o que propicia um planejamento mais seguro da 
geração e do carregamento das linhas de transmissão, e minimiza o 
risco de interrupções conjunturais e estruturais do sistema elétrico. 
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Tema: 3. Outros Riscos: 

Pergunta: 3.1 A sua empresa está exposta a outros r iscos resultantes das 
mudanças climáticas? 

Resposta:  

( X ) Considera que sim 

Texto de Complementação:  

 Os riscos inerentes às atividades empresariais da Cemig são avaliados 
por sua probabilidade de ocorrência e por seu impacto nos diversos negócios 
da cadeia de valor. Para possibilitar a Gestão de Riscos, a Cemig estabeleceu 
índices de controles estratégicos, visando reduzir suas exposições financeira, 
ambiental e social, e seus impactos tangíveis e intangíveis.  

A Cemig considera, além dos riscos físicos e regulatórios, a existência 
da sua exposição a outros riscos com relação à mudança do clima, advindos 
indiretamente de alterações climáticas que podem influenciar na gestão e 
operação dos negócios de geração, transmissão e distribuição de energia.  

A Cemig considera, como um risco estratégico, a possibilidade de 
mudanças nos padrões de consumo de energia pela influência do aquecimento 
global por meio do aumento da demanda de energia para uso nos sistemas de 
refrigeração e ar condicionado. Em função desses riscos, a Companhia investe 
na ampliação de seu Parque Gerador. 

Além disso, são considerados os riscos relacionados à reputação e 
imagem da Companhia em função de seu posicionamento e de suas ações 
aplicadas em relação às questões climáticas. Dessa forma, a Cemig adota 
ações de mitigação dos impactos relacionados às mudanças do clima descritas 
nas questões anteriores, além de ser transparente, em suas ações de 
sustentabilidade, com suas partes interessadas. Dentre as ações de 
comunicação e transparência, destaca-se a publicação de seu relatório de 
sustentabilidade desde o ano de 2006, no qual consolida e relata suas 
principais ações e estratégias relacionadas às questões econômicas, 
ambientais e sociais. 

 Ainda, como parte do processo de comunicação com a sociedade, a 
Cemig possui o Programa “Plano de Comunicação” aplicado junto às 
comunidades das áreas de influência de seus reservatórios, que informa sobre 
as usinas e os procedimentos operativos durante os períodos chuvosos e de 
seca, bem como repassa informações dos rios onde a Companhia realiza 
constante monitoramento. Este programa orienta autoridades, lideranças 
comunitárias, veículos de imprensa, órgãos ambientais e representantes da 
sociedade civil, quanto à gestão dos reservatórios e às ações ambientais 
implantadas em cada região, criando uma parceria empresa-população-
imprensa para a troca de informações e a atuação durante eventos críticos. 
São abordadas, também, as práticas preventivas e de segurança dos 
reservatórios, de modo a não oferecer riscos tanto para as pessoas quanto 
para as propriedades e ao meio ambiente.  
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Tema: 4. Oportunidades Regulatórias: 

Pergunta: 4.1. Realizar requisitos regulamentários concernentemente às 
mudanças climáticas apresenta oportunidades à sua e mpresa? 

Resposta:  

( X ) Considera que sim 

Texto de Complementação: 

A principal oportunidade identificada pela Cemig, com relação às 
medidas regulatórias frente às mudanças do clima, são os projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL - seguindo as diretrizes do 
Protocolo de Quioto - haja vista que, o Brasil como país não pertencente ao 
anexo 1, não possui metas de redução de GEE. 

De maneira estratégica a essa oportunidade, a Cemig criou um grupo de 
trabalho que identificou oportunidades de desenvolvimento de projetos de 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL no mercado de carbono e, 
também, inseriu em seu sistema de gestão, uma ferramenta de análise visando 
avaliar projetos de carbono para cada novo empreendimento. Esse grupo 
realizou um diagnóstico para identificar quais os projetos implantados, em 
desenvolvimento ou em estágio de estudos que se enquadram no MDL e que 
ao mesmo tempo, representam potenciais geradores de Créditos de Carbono 
para a Cemig.  

Cada projeto passou por etapas de coleta de informações, avaliação de 
viabilidade, e descrição de características técnicas e financeiras, buscando 
assim, mensurar o potencial de geração de Créditos de Carbono - CER’s 
(Certificado de Emissões Reduzidas).  

O acesso às informações e análises foi obtido nas seguintes áreas ou 
empresas da Cemig:  

o Geração; 

o Transmissão;  

o Distribuição;  

o Gestão; 

o Empresa Efficientia (ESCO);  

o Novos Negócios;  

o Tecnologia e Energias Renováveis.  

Alguns dos projetos identificados com possibilidade de MDL foram: 

- Substituição de combustível (conversão da caldeira para queima de gás 
natural); 

- Reflorestamento de mata ciliar e florestas plantadas; 

- Substituição de chaves a SF6; 

- Projetos de eficiência energética como aquecimento de água com energia 
solar em conjuntos habitacionais de baixa renda; 
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- Aumento de potência de UTEs, PCHs, eólicas e co-geração. 

Com o diagnóstico de identificação de possíveis projetos no âmbito do 
MDL, foi possível identificar futuras oportunidades para a Cemig, que afetam de 
forma positiva suas atividades comerciais. O incentivo do MDL, portanto, 
contribui para a concretização desses projetos e para o desenvolvimento 
sustentável da região.  

A Cemig estruturou duas áreas responsáveis por projetos de MDL: A 
Diretoria de Novos Negócios e a Superintendência de Compra e Venda de 
Energia no Atacado. Essas áreas possuem atribuições que estão relacionadas 
à prospecção de projetos e à análise das oportunidades de negócios, 
envolvendo créditos de carbono e sua comercialização. 

Atualmente, a Cemig possui um projeto de MDL aplicado na Usina 
Térmica do Barreiro, que opera em um processo de produção de energia 
elétrica a vapor, utilizando-se dos gases de processo industrial de uma 
siderúrgica. O projeto da UTE Barreiro foi aprovado junto ao Comitê Executivo 
do The United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC. 
Embora seja detentora de 100% dos ativos, a Cemig cedeu os créditos de 
carbono deste projeto para a empresa siderúrgica Vallourec&Mannessman, 
que é a fornecedora do combustível utilizado na usina.  

Em 2008, a Efficientia S.A. - empresa prestadora de serviços, pertencente à 
Cemig, que atua na área de soluções energéticas - iniciou o desenvolvimento 
de um projeto de obtenção de créditos de carbono dentro do ambiente do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Trata-se de um projeto de co-geração 
de energia que utiliza gás de alto forno. O projeto está publicado no website do 
United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC e, 
atualmente, está em fase de validação por uma Entidade Operacional 
Designada (EOD).  
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Tema: 5. Oportunidades físicas: 

Pergunta: 5.1 As mudanças físicas resultantes das m udanças climáticas 
apresentam oportunidades à sua empresa?  

Resposta:  

( X ) Considera que sim 

Texto de Complementação: 

Identificando as mudanças físicas provenientes da mudança do clima 
como um viés de oportunidade e baseando-se no 4º Relatório do IPCC, 
constata-se que nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, onde a Cemig possui 
reservatórios, a disponibilidade hídrica poderá oscilar entre a manutenção e o 
aumento da produção hídrica, na medida em que se aproxima de regiões de 
altas latitudes Sul. Em virtude disso, a produção de energia hidrelétrica poderá 
aumentar com as alterações climáticas.  

 A Cemig, também, considera que o aumento dos eventos extremos e 
das variações na temperatura, pode influenciar no aumento da demanda de 
energia, devido a maior utilização de sistemas refrigeradores que, 
conseqüentemente, aumentam a geração, distribuição e transmissão de 
energia, ampliando economicamente as atividades da Companhia. Para isso, 
investe na expansão de seu Parque Gerador, tendo como principal 
investimento a construção de hidrelétricas (conforme tabela anexa, que 
demonstra os principais empreendimentos em processo de construção). 

 

Empreendimentos  Potência 
Participação  

CEMIG 

Investido  

até 2008 

R$ milhões 

Início 
previsto 

da operação 

Usina de Baguari 140 MW 34,0% 140 2º 
sem/2009 

PCHs Dores de Guanhães, Senhora 
do Porto, Fortuna II e Jacaré 44 MW 49,0% 10 

2º 
sem/2009 

Usina de Santo Antônio 3.150 
MW 10,0% - 1º 

sem/2012 

PCH Pipoca 20 MW 49,0% 4 1º 
sem/2010 
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Tema: 6. Outras Oportunidades 

Pergunta: 6.1. A mudança do clima apresenta outras oportunidades à sua 
companhia? 

Resposta:  

( X ) Considera que sim 

Texto de Complementação: 

A Cemig busca outras oportunidades advindas das mudanças climáticas 
para o setor energético. Para isso, desenvolve programas que incluem: 

- Estímulo a projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, e 
de co-geração de alta eficiência (combinada de eletricidade e 
vapor); 

- Revitalização de suas usinas hidrelétricas; 

- Incentivo a produção de tecnologias e desenvolvimento de projetos 
de fontes alternativas de energia, como: solar, eólica, hidroelétrica, 
biomassa, células de combustível, biodiesel, dentre outras; e  

- Promoção de programas de consumo sustentável de energia, 
incluindo processos mais eficientes sob o ponto de vista energético, 
em parceria com seus clientes residências, comerciais, industriais e 
agroindústria.  

Os projetos de investimento em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) 
fazem parte do Programa Minas PCH, promovido pela Cemig com objetivo de 
ampliar o seu Parque Gerador por meio da implantação de PCHs no Estado de 
Minas Gerais, visando desenvolver projetos de geração para impulsionar o 
desenvolvimento de mercados regionais no estado, com parceria de 
universidades locais e a criação de novas parcerias. 

A Cemig vem realizando amplo programa de revitalização de suas usinas. 
O objetivo é restabelecer a vida útil das plantas, estimada em 30 anos pós-
revitalização. O projeto inclui a atualização tecnológica dos sistemas de 
regulação, excitação e proteção, além das reformas dos geradores e turbinas. 
A revitalização das plantas de geração possibilita, além do restabelecimento da 
vida útil, aumento da confiabilidade operativa, maior eficiência da proteção 
física e elétrica, e melhor resposta às oscilações do sistema. 

 Em 2008, foi concluída a revitalização da usina de Jaguara. Até 2011 
está prevista a conclusão do processo de revitalização das usinas de Três 
Marias, Volta Grande e Salto Grande. O investimento total previsto das 
revitalizações é de R$ 36 milhões até 2011. 

 No período de 2009 a 2013, estão previstas as revitalizações de quatro 
unidades geradoras da Usina de Volta Grande e 6 unidades geradoras da 
Usina de São Simão, com investimentos previstos de R$ 46 milhões e R$ 58 
milhões, respectivamente. 

Além disso, a Cemig pesquisa, em parceria com universidades e centros 
de pesquisa, a viabilidade de projetos de geração de energia utilizando a 
biomassa. Um marco importante foi o desenvolvimento e a construção, com 
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tecnologia nacional, do primeiro motor Stirling acoplado diretamente a uma 
fornalha para queima de cavacos de madeira. Essa instalação experimental 
permite a geração de 9 kW de energia elétrica com a queima direta de 
biomassa. Os projetos continuam com a demonstração de: tecnologias de 
microturbinas, co-geração com chiller de absorção e gaseificação de biomassa. 

A Cemig busca viabilizar oportunidades de geração de energia a partir de 
resíduos sólidos urbanos. Para isso, foi iniciada a elaboração de um estudo 
técnico sobre as principais tecnologias comerciais e dos fornecedores, 
considerando o levantamento das características gerais, a aplicação da 
tecnologia e os custos de referência para a implantação de usinas para 
geração de energia a partir de resíduos, incluindo a exploração de aterros 
sanitários e geração de energia a partir de resíduos de poda de árvores. 

Foi realizado o levantamento do potencial eólio-elétrico de alguns sítios 
promissores no Estado de Minas Gerais e em seguida, iniciado um projeto de 
pesquisa e desenvolvimento de geradores eólio-elétricos de pequeno porte, 
adaptados às instalações em regiões montanhosas e com potencial de 
atendimento às localidades remotas.  

Em fevereiro de 2009, a Cemig adquiriu 49% de participação societária 
em três parques eólicos de propriedade da Energimp S.A., localizados no 
Estado do Ceará: Central Eólica Praias de Parajuru (28,8 MW), no município de 
Beberibe (a 110 km de Fortaleza); Central Eólica Praia do Morgado (28,8 MW) 
e Central Eólica Volta do Rio (42,0 MW), ambas no município de Acaraú (a 
cerca de 250 km de Fortaleza); totalizando 99,6 MW de potência instalada. O 
investimento será de R$ 213 milhões. 

A conclusão da operação e a efetiva aquisição das ações pela Cemig 
estarão sujeitas à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, 
da Caixa Econômica Federal e da Eletrobrás. Além disso, a operação será 
notificada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade. 

Foram firmadas em 2008, parcerias com 8 empresas para instalação de 
usinas de etanol e açúcar no âmbito do Programa Mineiro de Incentivo ao 
Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro. Este programa tem como 
signatários a Cemig, o Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais – BDMG e o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – 
INDI. 

Atualmente, a Companhia trabalha com outros órgãos do Estado e 
centros de pesquisas na consolidação da tecnologia de produção do biodiesel 
em Minas Gerais, utilizando a identificação das vocações regionais para a 
cultura de oleaginosas, a construção de uma planta piloto de pequeno porte 
para produção experimental desse combustível, e também, a implantação de 
infra-estrutura laboratorial em órgão de pesquisa do estado para qualificar e 
certificar o biodiesel, contribuindo para sua inserção no mercado nacional. Está 
em funcionamento, o Laboratório de Biocombustível da Fundação Centro 
Tecnológico de Minas Gerais (CETEC), com capacidade de produção de 1.000 
litros/dia de biodiesel, que está sendo utilizado, de forma experimental, em um 
grupo motor gerador e em uma microturbina. 
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A Cemig continua investindo em projetos de P&D para purificação do 
silício metalúrgico existente em Minas Gerais e no desenvolvimento de células 
fotovoltaicas de baixo custo. Outra iniciativa da Companhia refere-se à 
pesquisa e experimentações relativas ao uso de energia solar térmica para 
produção de energia elétrica por meio de termoelétricas solares, utilizando 
concentradores cilíndrico-parabólicos, e também, para aquecimento de água de 
forma centralizada, utilizando coletores solares planos para comunidades de 
baixa renda. 

A Cemig conta com um laboratório experimental para produção de 
hidrogênio através da eletrólise e por reforma de etanol e em 2008, produziu 
gás com pureza de 99,9%. Os principais desafios para viabilizar esse 
combustível energético são: a diminuição dos custos de produção, o 
armazenamento e o transporte. O hidrogênio será utilizado inicialmente para 
teste das células a combustível, suprindo demandas internas, e também, como 
elemento químico para purificação do silício utilizado em projeto de P&D para 
desenvolvimento de células fotovoltaicas.  

Atenta às oportunidades que podem advir dessa tecnologia, a Companhia 
desenvolve, desde 2000, projetos de P&D em temas ligados às células de 
baixa temperatura (PEM) e de alta temperatura (SOFC). No tocante a célula 
PEM, está em andamento um projeto de P&D para desenvolvimento de 
nanotubos de carbono, membranas poliméricas e aplicação de técnicas de 
DLC (Diamond-like Carbon), visando redução de custos e dependência externa 
de componentes. Quanto à célula SOFC, foi realizada adequação do 
laboratório de pilhas a combustível e foram realizados, durante o ano, os 
primeiros testes com os protótipos denominados PA e PB, projetados e 
construídos com tecnologia totalmente nacional. Após análise dos resultados 
obtidos com os ensaios nos protótipos, será realizada a montagem e testes do 
protótipo de pilha a combustível de 50 W. Foi iniciado, também, o 
desenvolvimento de um sistema integrado de geração de energia a partir da 
gaseificação de biomassa por acionamento de células combustíveis SOFC. 

A Cemig, em parceria com a Itaipu Binacional e a Fiat Automóveis, está 
desenvolvendo um projeto de pesquisa e de estudo de viabilidade técnica e 
econômica da utilização de veículos movidos à energia elétrica. No final de 
2008 foram recebidos quatro veículos elétricos do modelo Palio Weekend. A 
Companhia vai testar os protótipos em sua frota durante o próximo ano, 
visando avaliar aspectos operativos e de manutenção e desenvolvimento de 
tecnologia nacional.  

As iniciativas da Cemig também estão relacionadas à substituição de 
combustíveis mais poluentes pelo gás natural. Nesse sentido, a Gasmig, 
empresa pertencente à Cemig e à Gaspetro, tem como objetivo potencializar os 
benefícios do uso do gás natural para indústrias e veículos automotores, 
aumentando a eficiência energética dos processos e proporcionando melhoria 
operacional.  

Dentro dos projetos para ampliar a capacidade de distribuição de gás 
natural da Gasmig, está em andamento o Projeto Sul de Minas, com 
investimento aproximado de R$ 132 milhões e início das operações previsto 
para julho de 2009. Essas redes perfazem 110 km e serão supridas pelo 
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gasoduto de transporte Paulínia - Jacutinga que está sendo construído pela 
Petrobrás. 

Outro importante investimento é o Projeto Vale do Aço, que investirá cerca 
de R$ 661 milhões em obras que começarão em março de 2009, com início de 
operação previsto para março de 2010. Essas redes terão extensão de 278 km 
e o fornecimento será viabilizado com a ampliação da capacidade de transporte 
do gasoduto Gasbel - Rio/Belo Horizonte, também em execução pela 
Petrobrás. 

No ano de 2008, o volume de gás vendido pela Gasmig foi de 881.148 mil 
m³, sendo 59,1% para uso industrial, 8,3% para uso automotivo e 32,6% para 
geração térmica. Com 407 km de extensão de rede, a Gasmig atendeu 269 
clientes de 22 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da 
Mata, Vale do Aço e Sul de Minas.  
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Tema: 7. Ano Relatado 

Pergunta: 7.1. Por favor, determine a data inicial e a data final do ano ao 
qual você esteja relatando emissões GEE. 

Resposta:  

 O período contábil deste relato é de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
2008.  
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Tema: 8. Limites do Relatório 

Pergunta: 8.1. Por favor, indique a categoria que d escreve a companhia, 
entidade, ou grupo aos quais o Escopo 1  e o Escopo 2  de emissões GEE 
são relatados.  

Resposta:  

o  (X) Companhias sobre as quais o controle operacional é exercido.  

Texto de Complementação: 

 Os limites do inventário reportados nesse documento referem-se à 
controladora, Companhia Energética de Minas Gerais S.A. – Cemig e suas 
subsidiárias integrais: Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão 
S.A., sendo essas as principais empresas da controladora. Caso ao longo do 
texto sejam mencionadas informações adicionais de outras empresas do grupo, 
estas serão especificadas no próprio texto. 

 Todas as empresas controladas diretamente pela Companhia Energética 
de Minas Gerais – Cemig são as que Companhia possui 100% de participação 
acionária, conforme apresentado no organograma.  

 A Cemig atua em diversos estados do Brasil na geração, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica. O grupo é controlado por 
uma holding, e além de suas subsidiárias, possui participações em 
concessionárias de distribuição de energia (Light) e em diversas empresas de 
transmissão de energia elétrica, investimentos em distribuição de gás natural 
(Gasmig) e transmissão de dados (Infovias), além da construção de duas 
seções de Linha de Transmissão nas Subestações - SEs Charrúa e Nueva 
Temuco, ambas localizadas no Chile (organograma em anexo). 
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Pergunta: 8.2. Por favor, determine as partes de se us negócios ou de 
suas fontes de emissões GEE que estão exclusas de s eu relatório. 

Resposta: 

Texto de Complementação: 

Todas as empresas sem controle acionário integral da Companhia 
Energética de Minas Gerais - Cemig estão fora do limite do Inventário de 
Emissões de GEE, pois possuem controles operacionais próprios de suas 
atividades, reportando-se financeiramente a holding.  
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Tema: 9. Metodologia 

Pergunta: 9.1. Por favor, descreva o processo usado  pela sua empresa 
para calcular o Escopo 1 e o Escopo 2 de emissões G EE, incluindo o 
nome do padrão, protocolo ou metodologia que você u sou para coletar 
informações de atividades calculadas no Escopo 1 e 2 das emissões GEE.  

Resposta: 

 O Inventário de Emissões de GEE, realizado pela Cemig, segue as 
diretrizes do GHG Protocol, e inclui as seguintes fases: identificação das fontes 
de emissão de GEE; coleta de dados; determinação dos fatores de emissão e 
cálculo das emissões de CO2e. 

 A escolha do método de cálculo apropriado decorreu da disponibilidade 
dos dados das atividades, dos fatores de emissão específicos, das tecnologias 
de combustão utilizadas no processo, e outras características particulares das 
fontes emissoras. 

 As principais fontes de emissões envolvidas nas atividades da Cemig 
foram identificadas pelas áreas responsáveis da Companhia, sendo 
provenientes da utilização de combustíveis fósseis da operação da Usina 
Térmica (UTE) Igarapé, de emissões de SF6, do deslocamento terrestre e do 
deslocamento aéreo proveniente da frota própria da Cemig (escopo 1), assim 
como do consumo de energia elétrica (escopo 2).  

 Após esta etapa houve a coleta de dados referente ao consumo de 
combustíveis fósseis, consumo de energia, consumo de SF6 provenientes de 
equipamentos instalados em redes de distribuição elétrica e em suas 
subestações. 

 Na identificação dos fatores de emissão, a Cemig adotou, na respectiva 
ordem, fatores nacionais específicos e reconhecidos por princípio de 
aplicabilidade, como no caso do consumo de energia elétrica do sistema 
interligado nacional, seguido pelos fatores de emissão de órgãos de alta 
credibilidade mundial como GHG Protocol do World Business Council for 
Sustainable Development e World Resources Institute [GHGp]. 

 Especificamente para a contabilização das emissões de GEE 
provenientes do uso da gasolina, a Cemig utilizou o fator da gasolina nacional, 
no qual é considerada a porcentagem de 22% a 25% de etanol proveniente da 
cana-de-açúcar na sua composição. Esta porcentagem detém como benefícios 
a menor emissão de carbono, que implica em um menor fator de emissão. 

 Na Usina Térmica (UTE) Igarapé, o processo metodológico consiste na 
medição do consumo do óleo combustível utilizado na operação da 
termoelétrica. A partir desta etapa são realizados os cálculos estequiométricos 
de reação da queima do óleo combustível baseada na concentração de 
carbono existente no óleo.  

 A Cemig, também, utiliza metodologia específica para o cálculo das 
emissões de SF6 provenientes dos equipamentos elétricos. Segundo o estudo 
da Environmental Protection Agency - EPA  de 2006, denominado “SF6 Leak 
Rates from High Voltage Circuit Breakers - U.S. EPA Investigates Potential 
Greenhouse Gas Emissions Source”, este cálculo utiliza como premissa uma 
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taxa de fuga anual média de 2%. Também é considerado o volume de gás 
utilizado para reposição nos equipamentos. 

 As informações de consumo de combustíveis são apuradas com base no 
controle interno da área de transportes, com a consolidação do Controle Total 
de Frota – CTF, permitindo a gestão do abastecimento dos veículos da 
Companhia. Durante o abastecimento, as antenas instaladas no bico da bomba 
e no bocal do tanque se comunicam, os dados do veículo são checados e, 
somente com o bico da bomba dentro do bocal do tanque, o abastecimento é 
efetuado. Ao término da operação, os dados são armazenados 
automaticamente no equipamento instalado no posto e transmitidos 
eletronicamente para a Central de Processamento, com total segurança e sem 
intervenção humana.  

  Cabe destacar que o inventário é realizado anualmente e desde o ano 
de 2004. 

 

Pergunta: 9.2. Detalhes de quaisquer suposições rea lizadas. 

Resposta:  

 Para contabilizar a emissão dos gases SF6, a Cemig utiliza para a 
elaboração de seus cálculos, a premissa de que ocorre uma taxa de fuga anual 
média de 2% de SF6 ao ano durante a utilização dos equipamentos elétricos.  
 Esta suposição esta subsidiada pelo estudo da Environmental Protection 
Agency - EPA  de 2006, denominado "SF6 Leak Rates from High Voltage 
Circuit Breakers - U.S. EPA Investigates Potential Greenhouse Gas Emissions 
Source", no qual são realizados estudos empíricos da fuga de SF6 de cerca de 
2300 equipamentos, instalados entre os anos de 1998 e 2002, em operação 
nos EUA.  

 

Pergunta: 9.3. Os nomes e os links de quaisquer fer ramentas de cálculo 
usadas. 

Resposta: 

Indique as Metodologias Aplicadas:  

( X ) Brazil GHG Protocol Program 

( X ) Other (please specify):2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories 

Indique as Ferramentas utilizadas:  

 ( X ) GHG Protocol - CO2 emissions from fuel use in facilities 3.0 March 2008 

 ( X ) GHG Protocol - CO2 emissions from transport or mobile sources 1.3 
January 2005 

 

Pergunta: 9.4. O GWP que você aplicou e suas origen s. 

Resposta:  
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 No inventário são considerados os GWP´s do CO2 (GWP= 1) e do SF6 
(GWP= 23.900), com base nos dados fornecidos nos relatórios do IPCC. 

 

Pergunta: 9.5. Os fatores de emissão que você aplic ou e suas origens. 

Resposta:  

Fatores de Emissão utilizados no escopo 2 “grid” Nacional: 

Ano base 2008: 0,0484 ton de CO2/MWh 

Ano base 2007: 0,0293 ton de CO2/MWh 

Ano base 2006: 0,0323 ton de CO2/MWh 

Combustíveis Fósseis:  

Fator de Emissão: Gasolina: 2,17 kg de CO2/l 

Fonte: GHG Protocol Brasil 

Fator de Emissão: Diesel: 2,68 kg de CO2/L 

Fonte: GHG Protocol Brasil 

Fator de Emissão: Jet Kerosene: 3150 kg de CO2/Ton 

Fonte: IPCC, 2006  
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Tema: 10. Escopo 1 Emissões de GEE Diretas: 

Os serviços de eletricidade deveriam relatar emissões por país/região, usando 
a tabela na questão EU3.   

Pergunta: 10.1. Emissões de GEE do Escopo 1 mundial  o total bruto na 
métrica toneladas de CO 2-e Por favor, explique suas emissões de  Escopo 
1 mundial do total bruto por:  

Resposta:  
EU3. Absolute Emissions:  

Please give historic and forecast ed GHG emissions in metric tonnes CO 2-e by country and fuel type.  

 Reporting period ending in…       

Enter reporting  

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

g period dates for each of 
the reporting years in this 
row e.g. 1 Jan 2002 – 31 Dec 
2002 here: 

    
01/01 – 

31/12 
01/01 – 

31/12 
01/01 – 

31/12 
01/01 – 

31/12 

Enter country name here:      Brasil Brasil  Brasil Brasil 

Fuel oil      11.832 97.671 180.848 184.751 

Total for all countries      11.832 97.671 180.848 184.751 

 

Total da atividade mundial em toneladas métricas de  CO2e emitidas sob o 
Escopo 1:  

207.657  tCO2e 

 

Total da atividade em toneladas métricas de CO 2e emitidas sob o Escopo 
1 para países mencionados no Anexo B.  

207.657  tCO2e 

 

Texto de Complementação: 

  Vale destacar que a Usina Térmica (UTE) de Igarapé, contribuiu com 
89% das emissões totais. Essa unidade é colocada em operação para 
atendimento às contingências no sistema elétrico interligado e, em 2008, para 
exportação de energia para Argentina e Uruguai. Com capacidade instalada de 
131 MW, utiliza como insumo energético óleo combustível e funcionou por 
2.985 horas em 2008.  

 

Pergunta: 10.2. País ou região. 

Resposta: Brasil  
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Pergunta: 10.3.  Divisão de negócios e/ou 

Resposta: 

- Cemig Geração e Transmissão: 191.471 t CO2e 

- Cemig Distribuição: 15.349 t CO2e 

- Cemig holding : 837 t CO2e 

 

Pergunta: 10.4. Instalações.  

Resposta: N/A 

 

Pergunta:10.5. Por favor, explique suas emissões de  Escopo mundial do 
total bruto em métrica de toneladas de gás e métric a de toneladas de 
CO2e e por tipo de GEE.  

Resposta:  

Conforme inventário, os gases contabilizados foram: 

- CO2: 203.208 t de CO2e   

- SF6: 197,77 t equivalente à 4.727 t CO2e 

 

Pergunta: 10.6. Caso você não tenha fornecido nenhu ma informação 
sobre a emissão do Escopo 1 em resposta às questões  acima; por favor, 
explique suas razões e descreva quaisquer planos qu e você possa 
objetivar em coletar as informações das emissões GH G do Escopo 1 no 
futuro.  

Resposta: N/A 
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Tema: 11 . Escopo 2 Emissões GEE Diretas:  

Pergunta: 11.1. Emissões GEE do Escopo 2 mundial do  total bruto na 
métrica toneladas de CO 2e Por favor, decomponha suas emissões de 
Escopo 2 mundial do total bruto por:  

Resposta: 

Total da atividade global em toneladas métricas de CO2e emitidas sob o 
Escopo 2.  

 2.241 t CO2e 

Total da atividade em toneladas métricas de CO 2e emitidas sob o Escopo 
2 para países mencionados no Anexo B.  

 2.241 t CO2e 

 

Pergunta: 11.2.  País ou região: 

Resposta:  Brasil 

 

Pergunta: 11.3. Divisão de negócios  

e/ou 

Resposta:  

Cemig Geração e Transmissão:  1.680 t CO2e 

Cemig Distribuição : 561 t CO2e 

Cemig holding : 0 t CO2e 

 

Pergunta: 11.4. Instalações 

Resposta: N/A 

 

Pergunta: 11.5. Caso você não tenha fornecido nenhu ma informação 
sobre a emissão do Escopo 2 em resposta às questões  acima; por favor, 
explique suas razões e descreva quaisquer planos qu e você possa 
objetivar em coletar as informações das emissões GH G do Escopo 2 no 
futuro.  

Resposta: N/A 
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Tema: 12. Tipos Específicos de Suporte das Disposiç ões Contratuais de 
Geração de Eletricidade  

Pergunta: 12.1. Se você considera que o fator media no de rede elétrica 
usado para relatar a emissão do Escopo 2 na questão  11 acima não reflete 
as disposições contratuais que você tem com os forn ecedores de 
eletricidade, (v.g., por que você adquiriu eletrici dade usando uma tarifa de 
eletricidade carbônica baixa/zero), você deve calcu lar e relatar o cálculo 
contratual do Escopo 2 em resposta a essa questão, mostrando, portanto 
a origem dos fatores de emissão alternativos e info rmação sobre a tarifa. 

Resposta:   

 A Cemig atua na geração, transmissão e distribuição de energia, 
portanto, é de sua responsabilidade o processo integral de fornecimento de 
energia. 

 No entanto, se comparado o fator de emissão da Cemig, no qual são 
emitidos 0,00628 t CO2e/MWh, com o fator de emissão do “grid” nacional 
elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil em 2008,  que é de 
0,0484 t CO2e/MWh, verifica-se que o fator de emissão da Cemig está abaixo 
do fator de emissão nacional. 

 

Pergunta : 12.2. Caso você não utilize qualquer certificado (v .g., 
Certificados de Energia Renovável) associado com el etricidade carbônica 
zero/baixa; por favor, forneça detalhes.  

Resposta:  N/A 
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Tema: 13. Escopo 3 Outras Emissões GHG Diretas: 

Pergunta: 13.1. Viagens de Negócios. 

Resposta: N/D 

 

Pergunta: 13.2. Distribuição externa/ logística. 

Resposta : N/D 

 

Pergunta : 13.3. Uso/disposição de produtos e serviços da com panhia.  

Resposta:  N/A 

 

Pergunta : 13.4. Companhia aprovisionamento.  

Resposta:  N/A   

 

Pergunta : 13.5. Outros 

Resposta:  N/A 

 

Pergunta : 13.6.  Caso você não tenha fornecido informação so bre uma ou 
mais categorias de emissão do Escopo 3 em resposta às questões acima; 
por favor, explique suas razões e descreva quaisque r planos que você 
possa objetivar em coletar as informações das emiss ões GHG do Escopo 
3 futuramente.  

Resposta:   

 A Cemig não contabiliza as emissões do Escopo 3, pois no período de 
abrangência do inventário de GEE, o foco de suas atividades estava em ações 
que possam aprimorar metodologicamente seu inventário de emissões com 
relação ao escopo 1 e 2, assim como na definição de programas de redução 
de suas emissões.  
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Tema: 14. Emissões Evitadas por meio da utilização de bens e serviços 

Pergunta:14.1.   Se suas mercadorias e/ou serviços permitem que as 
emissões de GEE sejam evitadas por uma terceira par te; por favor, 
forneça detalhes que incluam as emissões evitadas e stimadas, o prazo de 
execução antecipado sobre o qual as emissões são ev itadas e a 
metodologia, as hipóteses, os fatores de emissão (i ncluindo 
procedência), e as capacidades de aquecimento globa l (incluindo 
procedência) usados para avaliações.  

Resposta:   

  A Cemig tem suas atividades voltadas para a geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, portanto, todos os investimentos que visem à 
eficiência no uso de energia, assim como na manutenção do fornecimento de 
seus serviços e produtos, são direta ou indiretamente responsáveis pela 
redução da emissão de carbono, evitando que o Sistema Integrado Nacional – 
SIN acione a operação das suas termelétricas como suprimento dos deficit´s 
causados por uma maior demanda de energia não suprida pela operação de 
hidrelétricas.  

 A Cemig detém como principal fonte de geração e fornecimento de 
energia, a utilização de hidrelétricas, assim quando comparada a outras 
empresas do setor energético fora do contexto nacional, nas quais a base de 
geração de energia é a utilização de termelétricas, a Cemig se destaca por 
fornecer energia com baixa emissão de carbono. Em um parâmetro 
comparativo de intensidade de emissões, a Cemig detém intensidade igual a 
6,28 kgCO2e/MWh, enquanto nas empresas com base na geração térmica que 
utilizam, em partes iguais, usinas a carvão mineral, gás natural e óleo 
combustível, a intensidade de emissão de CO2, atinge aproximadamente 750 
kgCO2e/MWh. 

 A Cemig, também, investiu na revitalização e construção de usinas 
hidrelétricas, além de investir cada vez mais na prestação de serviços de 
transmissão e distribuição mais eficientes. 

 A Cemig realiza amplo programa de revitalização de suas usinas.  O 
objetivo é restabelecer a vida útil das plantas, estimada em 30 anos pós-
revitalização, ou seja, prolongando o fornecimento de energias limpas e de 
baixa emissão de carbono. O projeto inclui a atualização tecnológica dos 
sistemas de regulação, excitação e proteção, além das reformas dos 
geradores e turbinas. A revitalização das plantas de geração possibilita, além 
do restabelecimento da vida útil, aumento da confiabilidade operativa, maior 
eficiência da proteção física e elétrica, e melhor resposta às oscilações do 
sistema. 

 Em 2008 foi concluída a revitalização da usina de Jaguara. Até 2011 
está prevista a conclusão das obras nas usinas de Três Marias, Volta Grande e 
Salto Grande. O investimento total nas revitalizações é de aproximadamente 
R$ 36 milhões até 2011. Além desses investimentos estão previstas para o 
período de 2009 a 2013, as revitalizações de quatro unidades geradoras da 
Usina de Volta Grande e 6 unidades geradoras da Usina de São Simão, com 
investimentos de R$ 46 milhões e R$ 58 milhões, respectivamente. 
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 Além disso, a Cemig realiza anualmente o “Programa de Eficiência 
Energética - PEE Cemig/Aneel”, no qual estão inseridos diversos projetos que 
visam o uso eficiente da energia e o desenvolvimento de comunidades locais 
urbanas e rurais. 

 O projeto “Aquecimento de água com energia solar em Conjuntos 
Habitacionais”, parceria entre a Cemig, a Companhia Habitacional do Estado 
de Minas Gerais – Cohab e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Regional e Política Pública – Sedru, instalou 1.098 coletores solares de 
pequeno porte em 7 cidades do Estado de Minas Gerais, o que proporcionou 
uma redução no consumo de energia de 812 MWh/ano e de demanda de 549 
kW, com investimentos de R$ 2,5 milhões. 

 Houve também, a realização de 30 diagnósticos energéticos em 
hospitais de grande porte, o que resultou em um potencial de instalação total 
de 5.000 m2 em placas coletoras. Esses sistemas serão implementados nos 
próximos dois anos e proporcionarão uma redução no consumo de energia de 
3.000 MWh/ano e de demanda de 2.200 kW, com investimentos de R$ 8,7 
milhões. 

 O Projeto Conviver, iniciado em 2006 para orientar os clientes de baixa 
renda sobre medidas de eficiência energética, está voltado para as 
comunidades populares da região metropolitana de Belo Horizonte e conta com 
o trabalho de agentes de relacionamento comunitário. Em 2008, foram doados 
2.000 refrigeradores e 2.000 Kits recuperadores de calor para chuveiro elétrico. 
Essas ações proporcionaram economia de 2.156 MWh/ano no consumo e 
redução 900 kW na demanda de energia, com investimentos de R$ 6,7 
milhões. A Cemig realizou toda a logística das doações (recebimento, custeio, 
armazenamento, registro fiscal/contábil e distribuição). 

  Destaca-se também, o projeto de substituição dos sistemas de irrigação 
do Distrito de Irrigação de Jaíba (DIJ), no Norte de Minas, onde serão 
instalados 1.044 sistemas, dos quais 89 já foram substituídos em 2008, 
mediante um investimento total de R$ 13,7 milhões. Os novos sistemas de 
irrigação são totalmente automatizados e mais eficientes, proporcionando uma 
economia de energia de até 55% e da água utilizada na irrigação de até 45%, 
gerando ainda redução no valor da fatura mensal. Esta iniciativa proporcionará 
uma economia de quase 9 mil MWh no consumo e redução de mais de 2,7 mil 
kW na demanda de energia, e representa uma inovação entre os programas de 
eficiência energética voltados para a população de baixa renda realizados em 
todo o País, pois irá atender a colonos de áreas irrigadas coletivas, que 
dependem da agricultura para geração de renda.  

 No Projeto de Melhoria da Iluminação Pública - Reluz, financiado pela 
Eletrobrás, em 2008 foram realizados em Belo Horizonte, projetos de 
substituição de luminárias e lâmpadas a vapor de mercúrio por conjuntos a 
vapor de sódio, com investimentos de R$ 7 milhões. Foram substituídos cerca 
de 20 mil pontos, com redução anual de 700 kW de demanda e 3.000 MWh de 
energia. Desde a implantação do Programa Reluz, em 2001, a Cemig já 
realizou a modernização de 215 mil pontos de iluminação pública em 290 
municípios, com investimentos de cerca de R$ 60 milhões, levando a uma 
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redução anual de 6.700 kW de demanda e 29.000 MWh no consumo de 
energia. 

 Sendo assim, em 2008 foram aplicados R$ 23,5 milhões no “Programa 
de Eficiência Energética - PEE Cemig/Aneel”, proporcionando redução no 
consumo de energia de 56.278 MWh/ano e redução na Demanda de ponta de 
12,8 MW. Com esses programas conseguiu-se uma redução na emissão de 
Gases de Efeito Estufa de 2.723 ton CO2e de forma indireta, uma vez que os 
programas foram realizados em instalações de terceiros. Com a energia 
economizada é possível abastecer aproximadamente 39 mil residências com 
consumo médio de 120 kWh/mês. 

 A Efficientia S.A., empresa de serviços pertencente à Cemig, atuando na 
área de soluções energéticas, realiza projetos de eficiência energética em 
indústrias, órgãos públicos e empresas. A Efficientia foi certificada, no ano de 
2006, conforme a NBR ISO 9001:2000, sendo a primeira empresa brasileira de 
Esco – Energy Service Company (Empresa de Serviços em Energia) a receber 
o certificado. Dentre os trabalhos desenvolvidos em 2008, destaca-se a 
implementação de uma planta de co-geração com capacidade de 6MW, que 
utiliza o gás residual de alto forno de uma usina siderúrgica. A energia total 
gerada pela planta será de 37.000 MWh/ano. Além disso, a Efficientia finalizou 
a implantação de 5 projetos de eficiência energética nas áreas de iluminação, 
refrigeração e modernização de plantas industriais, economizando mais de 3 
mil MWh/ano de energia elétrica. 

 A economia de energia gerada por estes projetos, realizados pela 
Efficientia, ultrapassou os 40 mil  MWh/ano, o que corresponde ao consumo 
anual de 29,8 mil residências com consumo médio de 120 kWh/mês e 
representa uma redução de emissões anual de aproximadamente 2 mil 
toneladas equivalentes de CO2. 
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Tema: 15. Carbono Biológico Seqüestrado. 

Pergunta: 15.1. Por favor, forneça o seqüestro tota l de dióxido de carbono 
biológico mundial em métrica de toneladas de CO 2  

Resposta:  

 A Cemig não possui inventário florestal que quantifique o seqüestro de 
carbono de suas florestas. No entanto, a Cemig possui mais de 4.000 hectares 
de reservas florestais, e produziu, em 2008, 416 mil mudas de espécies nativas 
que são utilizadas para demanda própria e de Prefeituras Municipais, ONGs, 
Órgãos Públicos e Instituições de Meio Ambiente, em programas de proteção 
ao meio ambiente. 

 Além disso, em 2008, foram recompostos 48 hectares de matas ciliares 
nas margens dos reservatórios da Companhia, em parceria com os produtores 
rurais interessados. 
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Tema: 16. Intensidade de Emissões 

Pergunta: 16.1. Por favor, forneça uma mensuração d a Intensidade de  
Emissões financeiras ao ano relatado à sua combinad a emissão do 
Escopo 1 e 2, incluindo uma descrição de mensuração .  

Resposta: N/D 

 Esta informação não é disponibilizada, pois a Cemig considera que essa 
informação é estratégica para a Companhia.  

 

Pergunta: 16.1.1. As unidades , 

Resposta:   N/D 

 

Pergunta: 16.1.2 O valor resultante.  

Resposta: N/D 

 

Pergunta: 16.2. Por favor, forneça uma mensuração d a Intensidade 
relatada da atividade referente ao ano base combina da com a emissão do 
Escopo 1 e 2, incluindo uma descrição da mensuração .  

Resposta:  

 A intensidade de emissão da Cemig, em 2008, foi igual a 6,28 kg 
CO2e/MWh, sendo que a mensuração deste valor tem como base de cálculo 
os dados do potencial de geração da Companhia e as emissões de GEE 
referentes ao escopo 1. Este valor é inferior a média das empresas de base de 
geração térmica que utilizam, em partes iguais, usinas a carvão mineral, gás 
natural e óleo combustível, que atinge aproximadamente 750 kgCO2e/MWh e 
também do sistema elétrico brasileiro que é de 48,4 kg CO2e/MWh. 

 

Pergunta: 16.2.1. As unidades, 
Resposta: 

Kg CO2e/MWh 

 

Pergunta : 16.2.2. A valor resultante. 
Resposta:   

6,28 kg CO2e/MWh  
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Tema: 17. Histórico das Emissões 

Pergunta: 17.1. As emissões do ano relatado destoam  significantemente 
se comparadas ao ano anterior? Se assim; por favor,  explique o porquê:  

Resposta:   

( X ) Não    

Texto de Complementação: 

 Na comparação entre os anos de 2007 e 2008, não houve variação 
significativa no que se refere às emissões de GEE. Nesse contexto, em 2008, 
as emissões da Cemig foram superiores a 2007 em 2,35%, tendo como 
principais causas o aumento do consumo de óleo combustível da Usina 
Térmica (UTE) Igarapé em 2,08% devido ao aumento da operação de 
termelétricas para suprimento do SIN, e ao aumento do fator de emissão do 
“grid” nacional. Ressalta-se que, os queimadores da caldeira da Usina Térmica 
de Igarapé já foram substituídos por equipamentos mais eficientes. Em 2008 
foi substituído o isolamento térmico dos dutos de gases e juntas de dilatação. 
Essas ações proporcionaram maior eficiência da usina que é demonstrada 
pela diminuição do indicador de intensidade de emissões, que passou de 0,95 
tonCO2/MWh em 2007 para 0,90 tonCO2/MWh. 

 

Pergunta : 17.1.1. Avalie a porcentagem pela qual as emissões variam 
comparadas com o ano relatado anteriormente. 
Resposta:   

Informar Porcentagem: 

2,35% 

As emissões cresceram ou decresceram: 

As emissões aumentaram, porém de forma pouco significativa. 



 

Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig 
38 

 

Tema: 18. Verificação/Garantia Externa 

Pergunta : 18.1. Qualquer uma das informações relatadas em re sposta à 
questão 10-15 foi externamente verificada/garantida  no todo ou em parte? 

Se assim, por favor:  

Resposta:  

 Não ocorre auditoria no Inventário elaborado pela Cemig. 

 

Pergunta : 18.2. Determine o escopo/limite das emissões inclu ídas dentro 
do exercício de verificação/garantia.  

Resposta:  N/D 

 

 

Pergunta : 18.3. Determine qual o nível de segurança (v.g., r azoável ou 
limitado) foi dado.  

Resposta:  N/D 

 

Pergunta:18.4. Forneça uma cópia da mensuração de v erificação/garantia.  

Resposta:  N/D 

 

Pergunta : 18.5. Especificar a escala contra qual informação f oi  
verificada/garantida.  

Resposta:  N/D 

 

Pergunta : 18.6. Se não, por favor, determine se você tem pla nos para as 
informações contabilísticas de emissões GEE a serem  externamente 
verificadas/garantidas futuramente. 

Resposta:  

 Os dados contabilizados no inventário não foram auditados ou 
verificados externamente. No entanto, a Cemig reconhece a importância dessa 
etapa e, futuramente, tem a intenção de que tais dados passem por esse 
processo.  
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Tema: 19. Precisão de Dados 

Pergunta: 19.1. Quais são as principais fontes de i ncertezas na sua 
coleção de dados, manuseio e cálculos, ex.: lacunas  de dados, 
suposições, estrapolação, imperfeições em medidas/d imensões etc.? 

Resposta:  

A metodologia utilizada pela Cemig na elaboração de seu inventário, não 
detém nível de aprofundamento que possibilite a medição de incerteza. Sendo 
assim, a Companhia está comprometida no refinamento do processo 
metodológico para os próximos anos. 

 

Pergunta : 19.2. Como essas incertezas afetam a exatidão dos dados 
relatados em termos de porcentagem ou de um desvio padrão estimado? 

Resposta: N/D 

 

Pergunta : 19.3. A sua companhia relata emissões GEE sob qual quer plano 
voluntário ou obrigatório (outros exceto CDP) que r equer uma avaliação 
de exatidão? 

Resposta:  

 A Cemig, por meio de seus programas, busca a conscientização de seus 
empregados, parceiros e partes interessadas quanto às questões climáticas. A 
partir deste processo, a Cemig relata suas emissões de GEE desde 2004, de 
forma voluntária e publica em seus relatórios de sustentabilidade, seguindo as 
diretrizes do Global Reporting Iniative – GRI. No entanto, a elaboração do 
relatório não exige avaliação de exatidão. 

 

Pergunta : 19.3.1. O nome do plano.  
Resposta:   

 O relato das emissões no relatório de sustentabilidade segue as 
diretrizes do Global Reporting Iniative - GRI, no indicador EN16.  

 

Pergunta: 19.3.2. A avaliação da exatidão para as e missões GHG relatadas 
sob o plano para a liberação do último relatório. 

Resposta:  

 Não há verificação externa no relato de emissões dos últimos relatórios.  
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Tema: 20. Custos e Requisitos para Combustível e En ergia. 

Pergunta : 20.1. O custo total de eletricidade, calefação, va porização e 
resfriamento adquiridos pela sua companhia.  

Resposta: N/A 

 Esta informação não é disponibilizada, pois a Cemig considera a 
questão estratégica para a Companhia. 

 

Pergunta: 20.1.1. Por favor, explique os custos ind ividualmente por tipo 
de energia.  
Resposta:  N/A 

 Esta informação não é disponibilizada, pois a Cemig considera a 
questão estratégica para a Companhia. 

 

Pergunta: 20.2. O custo total de combustível adquir ido pela sua 
companhia por combustão móvel e estacionária.  

Resposta:  

 Esta informação não é disponibilizada, pois a Cemig considera a 
questão estratégica para a Companhia. 

 

Pergunta: 20.2.1. Por favor, explique os custos ind ividualmente por tipo 
de combustível.  

Resposta:  

  Esta informação não é disponibilizada, pois a Cemig considera a 
questão estratégica para a Companhia. 

 

Pergunta: 20.3 O consumo total de sua companhia de energia adquirida 
em MWh. Entrada de combustível auto-produzido e adq uirido 

Resposta:  

Diesel: 25.304,36 MWh 

Gasolina: 49.688,97 MWh 

Jet Kerosene: 3.345,87 MWh 

 

Pergunta: 20.4. O consumo total de sua companhia em  MWh de 
combustíveis por combustão estacionário apenas. Iss o inclui 
combustíveis adquiridos, como também biomassa e pro dução própria de 
combustíveis quando relevante. 

Resposta : 
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 Foram consumidos em 2008, 2.450.000 GJ de óleo combustível, que 
são equivalentes a 680.556,00 MWh. 

Pergunta: 20.4.1. Por favor, explique o consumo tot al de combustíveis 
relatado em resposta á questão 20.4 por tipo indivi dual de combustível 
em MWh. 
Resposta:  

Distillate fuel oil No.1 : 680.556,00 MWh  

 

Pergunta: 20.5. Qual é a quantia total de energia g erada em MWh dos 
combustíveis relatados na questão 20.4? 

Resposta:  

 Foram gerados, em 2008, pela Usina Térmica (UTE) Igarapé 204.999,00 
MWh. 

 

Pergunta: 20.6. Qual é a quantia total em MWh de en ergia renovável, 
exceto biomassa, que é produzida pela sua própria c ompanhia?  

Resposta:   

Utilização de fontes eólicas: 37 MWh  

Utilização de hidráulicas: 32.777.313 MWh  

 

Pergunta: 20.7. Qual porcentagem de energia relatad a em resposta à 
questão 20.5 é exportada/vendia pela sua companhia à rede elétrica ou a 
terceiros? 

Resposta:    

 Toda energia gerada pela Cemig é comercializada, seja para 
distribuidoras de energia ou grandes consumidores. Sendo assim, a 
porcentagem de energia exportada/vendida relatada em resposta à questão 
20.5 é de 100%. 

 

Pergunta: 20.8. Qual porcentagem de energia renováv el relatada em 
resposta à questão 20.6 é exportada/vendida pela su a companhia à rede 
elétrica ou a terceiros? 

Resposta:  

 Toda energia gerada pela Cemig é comercializada, seja para 
distribuidoras de energia ou grandes consumidores. Sendo assim, a 
porcentagem de energia renovável exportada/vendida relatada em resposta à 
questão 20.6 é de 98,1%. 
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Tema: 21. EU ETS 

Os serviços de eletricidade deveriam relatar subsídios e emissões, usando a 
tabela na questão EU5. 

Pergunta : 21.1. A sua companhia opera ou tem posse de instal ações 
apoiadas pela EU ETS?  

Resposta: 

 ( X ) Não Participamos ou antecipamos participação em nenhum Mercado de 
Negociação de Créditos de Carbono. 

Texto de Complementação: 

 Esses questionamentos não são aplicáveis, pois as atividades de 
negócios da Cemig se localizam basicamente no Brasil e o país ratificou o 
Protocolo de Quioto como integrante do Não Anexo 1, ou seja, não possui 
metas de redução de GHG.  

 

Pergunta : 21.2. Os subsídios alocados gratuitamente a cada a no de Fase 
II pelas instalações nas quais você opera ou possui . (Mesmo se você não 
possui instalações inteiramente, Por favor, dê-nos o número total de 
subsídios.) 

Resposta: 

Resposta referente à questão 21.1, 

N/A 

 

Pergunta : 21.3. Os subsídios totais adquiridos por meio de p rocesso de 
leilão nacional no período 1 de janeiro de 2008 a 3 1 de dezembro de 2008 
pelas instalações que você opera ou possui. (Meso s e você não possui 
instalações completamente, por favor, dê-nos o tota l de subsídios 
adquiridos por meio de leilões pelas instalações ne sse período.) 

Resposta:  

Resposta referente à questão 21.1, 

N/A 

 

Pergunta : 21.4. O total de emissões de CO 2 referente a 1o. de janeiro de 
2008 a 31 de dezembro de 2008 pelas instalações as quais você opera ou 
possui. (Mesmo se você não possui instalações intei ramente, por favor, 
dê-nos o número total desse período) 

Resposta: 

Resposta referente à questão 21.1, 

N/A 
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Tema: 22. Comércio de Emissões. 

Pergunta : 22.1. Por favor, forneça detalhes de quaisquer pla nos de 
Comercio de Emissões, outros exceto o EU ETS, nos q uais sua 
companhia já participou ou provavelmente participar á dentro de dois 
anos. 

Resposta:  

( X ) Não 

Texto de Complementação: 

 Esses questionamentos não são aplicáveis, pois as atividades de 
negócios da Cemig se localizam basicamente no Brasil e o país ratificou o 
Protocolo de Quioto como integrante do Não Anexo 1, ou seja, não possui 
metas de redução de GHG.  

 No entanto, a Cemig considera estratégico o incentivo e o investimento 
em projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL para geração de 
créditos de carbono, tanto através do mercado voluntário quanto pelo Protocolo 
de Quioto, por isso tem investido na elaboração desses projetos. 

 

Pergunta : 22.2. Qual é a sua estratégia completa para obedec er a 
quaisquer planos nos quais vocês são obrigados ou e legidos a participar, 
incluindo EU ETS? 

Resposta:  

N/A conforme descrito na Pergunta 22.1 

 

Pergunta: 22.3. Você já comprou qualquer crédito de  carbono baseado em 
projeto? 

Resposta:  

 A Cemig não realiza nenhum processo de compra de créditos de 
carbono.  

 

Pergunta : 22.4. Fornecer pormenores, incluindo o tipo de uni dade, o 
volume e a vindima adquirida e o padrão/plano contr a o qual os créditos 
tenham sido verificados, emitido e reformados (quan do aplicáveis). 

Resposta: N/A 

 

Pergunta : 22.5. Você já foi envolvido na criação de projeto com base em 
créditos de carbono? Em caso afirmativo: 

Resposta:  

( X ) Sim  
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Pergunta : 22.6. Por favor, forneça detalhes incluindo: 

•Seu papel no(s) projeto(s), 

•Os locais e as tecnologias envolvidas, 

•O padrão/plano sob o qual os projetos foram/está s endo desenvolvidas, 

•Se a redução das emissões foram validadas ou verif icadas, 

•O volume anual dos créditos de carbono gerados/pro jetados, 

•Método de aposentadoria utilizado para cumprimento  próprio ou 
compensação. 

Resposta:  

 A Usina Térmica (UTE) do Barreiro possui um projeto enquadrado no 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL do Protocolo de Quioto, já 
registrado junto ao Comitê Executivo da The United Nations Framework 
Convention on Climate Change - UNFCCC, para a obtenção de Emissões 
Reduzidas Certificadas – CERs. A denominação do registro do projeto no 
UNFCCC é “Project 0143- UTE Barreiro S.A. Renewable Electricity Generation 
Project”(http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1134505349.88/view.html).  

 Embora seja detentora de 100% dos ativos, a Cemig cedeu os créditos 
de carbono obtidos através desse projeto, para a empresa siderúrgica 
Vallourec&Mannessman, que é a fornecedora do combustível utilizado na 
usina (gases de processos).  

 Em 2008, a Efficientia - empresa de serviços pertencente à Cemig que 
atua na área de soluções energéticas - iniciou o desenvolvimento de um projeto 
de obtenção de créditos de carbono dentro do ambiente do MDL. Trata-se de 
um projeto de co-geração de energia que utiliza gás de alto forno. O projeto já 
possui seu documento de concepção publicado no website da UNFCCC 
(http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/EZW11ESY15ECD7DZWI09D9AV
533UF1/view.html) e está atualmente em fase de validação por uma Entidade 
Operacional Designada (EOD).  

 Cabe destacar, no âmbito das Pequenas Centrais Hidrelétricas, que a 
Cemig e seus sócios nas Sociedades de Propósito Específico Privadas - SPEs 
assinaram com a Carbotrader, empresa especializada no setor, contratos para 
o desenvolvimento de projetos de MDL para as PCHs Cachoeirão (27 MW), 
Dores de Guanhães (12 MW), Senhora do Porto (14 MW), Fortuna II (9 MW) e 
Jacaré (9 MW). Os projetos estão em fase final de elaboração do Documento 
de Concepção do Projeto (DCP). 
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Pergunta : 22.7. Você está envolvido no comércio de licenças de emissão 
no âmbito da EU ETS e/ou com base em créditos de ca rbono baseados 
em projeto como uma atividade separada, ou em apoio  direto da atividade 
de uma empresa como a gestão dos fundos de investim ento ou a 
prestação de serviços de compensação? 

Resposta:  

 ( X ) Não 

 

N/A  

Segundo a Questão 21.1 

 

Em caso afirmativo: 

 

Pergunta : 22.8. Por favor, forneça pormenores do papel atuad o. 

Resposta:  

N/A  

Segundo a Questão 21.1 
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Tema: 23. Planos de Redução 

Pergunta : 23.1. A sua empresa possui plano de redução de emi ssão de 
GEE e/ou energia? 

Resposta:  

 ( X ) Não  

 

Pergunta : 23.2. Em caso negativo  Por favor, explicar o porquê.  

Resposta:  

 De acordo com o Protocolo de Quioto, o Brasil é integrante dos países 
do Não-Anexo 1, portanto, não se aplica metas de redução de Gases de Efeito 
Estufa obrigatórias. 

  Embora a Cemig não possua metas formais para redução de emissões 
e/ou consumo de energia, a Companhia investe em projetos de utilização de 
fontes de energia renováveis, com destaque para hidrelétricas e pequenas 
centrais hidrelétricas, biomassa, energia solar e geração eólio-elétrica. 
Adicionalmente, tem investido em projetos de uso racional da energia, co-
geração e geração distribuída, e em projetos de eficiência energética em 
instalações de terceiros. A Companhia, também, monitora suas emissões de 
GEE, por meio da realização do Inventário de GEE. 

 

Pergunta: 23.3. Você tem alvo(s) de redução de emis sões de GEE e/ou de 
energia? 

Resposta:  

 ( X ) Não  

 

Pergunta: 23.4.  Qual é o ano base para o alvo (s)?  

Resposta: N/A 

 

Pergunta : 23.5. Qual é a sua redução de emissão GEE e/ou ene rgia? 

Resposta:  N/A 

 

Pergunta : 23.6. Quais são as fontes ou atividades a que o al vo(s) se 
aplica(m)?  

Resposta: N/A 

 

Pergunta : 23.7. Durante o período/calendário o(s) alvo(s) es tende(m)-se?  

Resposta: N/A 
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Pergunta: 23.8. Que atividades você está assumindo ou pensando em 
assumir para reduzir suas emissões de GEE/consumo d e energia? 

Resposta:  

 A Cemig adotou medidas e estratégias para diminuir suas emissões de 
gases de efeito estufa, como por exemplo, a substituição da frota de veículos e 
medidas de eficiência e conservação energética, principalmente em instalações 
de terceiros.  

 A Cemig possui programa de Controle Total de Frota – CTF que permite 
a gestão do processo de abastecimento dos veículos da Companhia. No 
período 2004/2008, o Programa obteve uma redução no consumo de 
combustíveis de 23%, o que refletiu na redução das suas emissões de GEE´s. 
Além disso, a Política de Renovação e Adequação da Frota de Veículos, 
adotada pela Companhia, estabelece como prazo máximo de 5 anos a idade 
média da frota. Dentro desta política foi aprovado o projeto de locação e 
gestão de veículos de carga e de passageiros, totalizando 1.193 veículos que 
serão substituídos em 2009. 

 

Pergunta: 23.9. Que parâmetros ou indicadores-chave  de desempenho 
que você utiliza para avaliar os progressos contra as metas de redução de 
emissões/energia que você definiu? 

Resposta: N/A 

 

Pergunta: 23.10. Que redução das emissões, economia  de energia e 
redução de custos associados foram alcançados até à  data, como 
resultado do plano e/ou as atividades descritas aci ma?  Por favor, indique 
a metodologia e as fontes de dados que você utilizo u para o cálculo 
dessas reduções e economias. 

Resposta: N/A 

 

Pergunta : 23.11. Que investimento foi necessário para alcanç ar a redução 
de emissões e de economias de energia ou para a exe cução das 
atividades enumeradas em resposta à Pergunta 23.8 a cima e durante qual 
período foi o investimento feito?  

Resposta: N/A . 

 

Pergunta : 23.12. Que investimentos serão necessários para at ingir as 
metas fixadas no futuro no seu plano de redução ou para a execução das 
atividades enumeradas na resposta à Pergunta 23.8 a cima e durante qual 
período você espera o retorno do investimento?  

Resposta:  N/D 
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Pergunta : 23.13.  Por favor, estime as emissões do Escopo 1 e 2 para os 
próximos cinco anos para cada um dos principais ter ritórios ou regiões 
nas quais você opera, ou forneça uma explicação qua litativa para 
mudanças previstas que poderiam ter impacto futuro nas emissões GEE. 

Resposta:  

 Com relação às emissões enquadradas no escopo 1, se torna 
impossível o processo de estimativa das emissões devido ao tipo de operação 
do Sistema Interligado Nacional – SIN, que pode demandar maior potencial de 
geração de energia elétrica do que a capacidade máxima de geração das 
Usinas Hidrelétricas (UHEs). Tal demanda excedente é suprida pelo aumento 
da atividade de operação de outras unidades geradoras de energia elétrica, 
principalmente, as Usinas Termelétricas (UTEs). Nesse contexto, as emissões 
da Cemig podem ter variações expressivas devido à intensificação da 
operação da Usina Térmica (UTE) Igarapé, que, conseqüentemente, implicará 
em um aumento ou redução do consumo de óleo combustível. 

 Da mesma forma, a estimativa de emissões do escopo 2 ficaria 
comprometida, pois existe uma tendência na qual o fator de emissão do “grid” 
brasileiro possa aumentar nos próximos anos em virtude do início da operação 
de novas térmicas ligadas ao SIN, sendo que este fator terá influência nas 
emissões da Cemig.   

 

Pergunta : 23.14.  Por favor, estime o uso futuro de energia da sua 
empresa para os próximos cinco anos para cada um do s principais 
territórios ou regiões nas quais você opera, ou for necer uma explicação 
qualitativa para mudanças previstas que poderiam te r impacto futuro nas 
emissões GEE.  

Resposta:  

 Não há estimativas de uso de energia, pois o consumo na Cemig resulta 
do consumo total de energia elétrica nas instalações industriais e escritórios, e 
do consumo de combustíveis utilizados em sua frota de veículos, aeronaves e 
na Usina Térmica (UTE) Igarapé. Em 2008, a Usina Térmica (UTE) de Igarapé 
foi a principal consumidora de energia na Cemig, sendo responsável por 84,5% 
da energia consumida. Destaca-se que a usina é colocada em operação para 
atendimento às contingências no SIN, portanto, não é possível prever seu 
consumo para os próximos anos. 

 

Pergunta: 23.15. Por favor, explicar a metodologia usada para suas 
avaliações e quaisquer suposições realizadas. 

Resposta:  N/D 
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Tema: 24. Planejamento 

Pergunta: 24.1.  Como você estima o custo de futura s emissões em 
gastos de capital e qual impacto possui esses custo s estimados em suas 
decisões de investimento? 

Resposta:  

 Não há estimativas de emissões futuras e de consumo de energia. No 
entanto, destaca-se que a energia gerada pela Cemig é proveniente, em sua 
maioria, de fontes renováveis. 

 A Cemig entende que o monitoramento das emissões através dos 
Inventários de Emissões de GEE, a busca de energias limpas e os projetos de 
eficiência energética serão diferenciais futuros, caso haja alguma medida 
regulatória que estabeleça taxação de carbono no Brasil. 
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Tema: 25. Responsabilidade 

Pergunta: 25.1. A empresa detém um conselho ou outr o órgão executivo 
que detém a responsabilidade de atuação nos assunto s relacionados às 
alterações climáticas? 

Resposta :   

( X ) Sim (Responda a questão 25.3 e 25.4)    

 

Pergunta: 25.2. Por favor, indique de que forma res ponsabilidade com 
relação às alterações climáticas é direcionada e in dique o nível mais alto 
dentro da sua empresa com a responsabilidade pelos assuntos 
relacionados as mudanças climáticas. 

Resposta :   

N/A 

Vide resposta da Questão 25.1. 

 

Pergunta: 25.3. Quais conselhos ou órgão executivo têm a 
responsabilidade nos assuntos relacionados às mudan ças climáticas? 

Resposta:   

 A Diretoria Executiva da Cemig é constituída de 8 Diretores, eleitos pelo 
Conselho de Administração. No Estatuto Social da Companhia está definido 
que a Diretoria da Vice-Presidência tem como uma de suas atribuições propor 
políticas e diretrizes de sustentabilidade, responsabilidade social, meio 
ambiente e de melhoria da qualidade, incluindo a coordenação de projetos 
sociais e ambientais de cunho estratégico e corporativo. 

 A Diretoria de Novos Negócios tem como atribuição prospectar e a 
analisar as oportunidades de negócios relacionados ao aproveitamento de 
créditos de carbono. Já a Diretoria Comercial tem a atribuição de gerenciar a 
comercialização de créditos de carbono da Companhia, interagindo com a 
Diretoria de Desenvolvimento de Novos Negócios. 

 

Pergunta: 25.4 Quais são os mecanismos por meio dos  quais o Conselho 
ou outro órgão executivo analisa o progresso e stat us da companhia 
referentes às mudanças climáticas? 

Resposta:  

 Não há uma política formal específica para revisar o progresso e status 
da Companhia em relação às mudanças climáticas. Contudo, o relatório de 
sustentabilidade que utiliza a metodologia reconhecida internacionalmente do 
GRI, assim como este documento, descreve as atividades relacionadas ao 
monitoramento das mudanças climáticas e os resultados alcançados com todas 
as iniciativas da Companhia.  

 Outra importante ferramenta é o Inventário de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa que provê diretrizes para o acompanhamento anual das emissões 
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de GEE da Companhia. Os resultados do inventário estão publicados nos dois 
documentos, disponíveis no website da Cemig. 

 Além disso, a Cemig participa de diversos rating´s de sustentabilidade 
que incluem questões sobre as ações da Companhia em relação às mudanças 
climáticas. 

 A Cemig é, hoje, considerada líder mundial em sustentabilidade, tendo 
sido selecionada pela 9ª vez consecutiva para compor o Dow Jones 
Sustainability World Index (DJSI World) e, pelo 4º ano consecutivo, para 
compor o grupo de empresas listadas no Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo (ISE/Bovespa). Além disto, a 
Companhia foi considerada na publicação The Sustainability Year Book 2009 
como Gold Class no setor de Eletricidade. Em novembro a Cemig foi 
selecionada para compor a carteira do The Global Dow Index – GDOW 
juntamente com outras 149 empresas de 25 países. A Cemig é uma das três 
empresas brasileiras a fazer parte desse índice internacional, sendo a única do 
setor elétrico da América Latina. 
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Tema: 26. Desempenho individual 

Pergunta: 26.1. Você fornece incentivos individuais  para gestão das 
mudanças climáticas globais, incluindo realização d e metas GEE? 

Em caso afirmativo: 

Respostas:  

( X ) Não. (Responda a questão 27.1)    

 

Pergunta : 26.2. Esses incentivos estão ligados a recompensas  
monetárias?  

Resposta:  

N/A 

Pergunta : 26.3. Quem está intitulado a se beneficiar desses incentivos? 

Resposta:  

N/A 
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Tema: 27. Comunicações 

Pergunta: 27.1. Você publica informações sobre os r iscos e as 
oportunidades apresentadas para a sua empresa pelas  alterações 
climáticas, detalhes das suas emissões e planos de reduzi-las? 

Resposta: 

( X ) Sim 

 

 A Cemig disponibiliza, anualmente, o Relatório de Sustentabilidade com 
base no Global Reporting Iniative - GRI, detalhando as ações da Companhia 
durante o ano vigente do relatório. O relatório pode ser consultado no website: 

  http://cemig.infoinvest.com.br/static/ptb/relatorios_sustentabilidade.asp 

 Esse relatório contém as informações das emissões de GEE no ano 
vigente e dos quatro anos anteriores, assim como as medidas de eficiência 
energética e projetos realizados com relação à identificação das oportunidades 
provenientes das mudanças climáticas. No âmbito do MDL são divulgados os 
projetos aprovados, em validação e em elaboração, assim como outras 
informações pertinentes às esferas: ambiental, social e econômica. 

 O próprio questionário do CDP é outra publicação que a Companhia 
utiliza para divulgar informações sobre os riscos e as oportunidades 
apresentadas pelas alterações climáticas. As respostas encontram-se 
disponíveis em português e inglês no website da Cemig: 
http://cemig.infoinvest.com.br/ptb/s-40-ptb.html 

Pergunta: 27.2. O Relatório anual da companhia ou o utros arquivamentos 
de objetivos finais. 

Resposta:  

( X ) Sim 

 

 Para comunicação com os investidores, a Cemig disponibiliza o website: 
http://v2.Cemig.infoinvest.com.br/, no qual é possível acessar os relatórios 
anuais contendo demonstrações financeiras e os relatórios de sustentabilidade 
que expõem para os investidores, as atividades sociais, econômicas e 
ambientais da Companhia. Além dos relatórios anuais há relatórios da CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários), o Relatório SEC (SEC EDGAR Filing 
Information) e demonstrações com seus indicadores fundamentais, históricos 
de balanço, análise de resultados e informações prestadas às bolsas 
internacionais, tanto em inglês quanto em português. A Cemig disponibiliza a 
resposta do CDP no website citado acima, também em inglês e português, item 
sustentabilidade.  

 O relatório de sustentabilidade pode ser acessado pelo website:  

http://cemig.infoinvest.com.br/static/ptb/relatorios_sustentabilidade.asp 

 O Relatório Anual pode ser acessado pelo website:  

http://cemig.infoinvest.com.br/static/ptb/relatorios.asp 
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Pergunta: 27.3. Comunicações voluntárias (outras ex ceto CDP) tais como 
relatório de Responsabilidade Social Corporativa 

( X ) Sim 

(    ) Não  

Resposta:  

http://Cemig.infoinvest.com.br/static/ptb/relatorios.asp# 

Para outras informações favor acessar os websites:  

http://v2.Cemig.infoinvest.com.br 

www.Cemig.com.br 
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Tema: 28. Políticas Públicas 

Pergunta: 28.1. Você dialoga com políticos sobre po ssíveis respostas às 
alterações climáticas, incluindo impostos, regulaçã o e comércio de 
carbono? Em caso afirmativo, por favor forneça. 

Resposta: 

( X ) Sim 

 

 A Cemig possui quatro profissionais que participam como integrantes da 
Câmara Técnica de Energia e Mudanças Climáticas do Conselho Estadual de 
Política Ambiental – COPAM. Destaca-se que essas Câmaras Técnicas são 
fóruns importantes para discussão e proposição de diretrizes, visando o 
estabelecimento de políticas e normas para redução de emissões atmosféricas 
e gases de efeito estufa, o que contempla alternativas para a melhoria da 
qualidade ambiental e promove a sustentabilidade do Estado de Minas Gerais.  
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Consultoria Conteúdo e Textos:  

 

 

 

 

 

 


