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A Iberdrola publica o relatório de Pegada Ambiental Corporativa para informar de maneira transparen-
te os seus Stakeholders sobre o impacto ambiental total de sua atividade.

A Pegada Ambiental Corporativa (PAC) é uma medida multicritério do comportamento ambiental de 
uma empresa a partir de uma perspectiva de ciclo de vida. A PAC é uma recompilação e avaliação das 
entradas, saídas e possíveis impactos ambientais das atividades associadas à carteira de bens ou ser-
viços da empresa, levando em conta a cadeia de suprimentos.

No presente relatório são apresentados os resultados do cálculo da PAC em 2019 com as seguintes 
considerações:

 P Expõe os impactos das atividades da Iberdrola nas regiões da Espanha, Reino Unido, Estados Uni-
dos, Brasil e México.

 P A consolidação dos aspectos ambientais é tratada a partir da abordagem de controle operacional 1.

 P A Iberdrola, em relação ao critério do relatório de seus ativos de geração, distingue entre pro-
dução e capacidade instalada “própria” e produção e capacidade instalada “para terceiros”. 
Esta última reflete as particulares condições de operação de algumas de nossas usinas no México, 
nas quais a Iberdrola opera seguindo as instruções da Comissão Federal da Eletricidade (CFE) sob 
a figura de Produtor Independente de Energia (PIE).

 Nessas condições, as emissões das usinas PIE ficam excluídas do escopo 1 conforme o requisito 
estabelecido pelo GHG Protocol de “…autoridade plena para introduzir e implementar suas po-
líticas operacionais na operação”, por meio do qual suas emissões são incluídas no escopo 3 do 
presente relatório.

A organização responsável pela elaboração de dito relatório é a de Meio Ambiente Corporativo, per-
tencente à Diretoria de Inovação, Sustentabilidade e Qualidade.

O relatório foi feito de acordo com os requisitos estabelecidos na Norma ISO/TS 14072:2014 “Environ-
mental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines for organizational life 
cycle assessment”.

A verificação dos aspectos da Pegada Ambiental Corporativa foi realizada com um compromisso de 
garantia limitado.

1 Excetuando as usinas nucleares e as cogerações com participações da Espanha e as usinas hidrelétricas do Brasil, que 
são contabilizadas por cotas de participação, em linha com o Relatório de Sustentabilidade.
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Nossas atividades
 P Transmissão e distribuição de eletricidade.

 P Produção de eletricidade com fontes renováveis e convencionais.

 P Compra e venda de eletricidade e gás em mercados atacadistas.

 P Distribuição de gás.

 P Outras atividades, vinculadas principalmente ao setor de energia.

 P A Iberdrola é hoje a terceira empresa elétrica no mundo em valor de mercado e a primeira da Europa sem 
participação estatal.

Quem somos
A estrutura societária e de governança consta de:

 P A Iberdrola, como empresa holding.

 P Empresas sub-holding nas 5 principais áreas geográficas de atividade.

 P Empresas matrizes dos Negócios dependentes das empresas sub-holding.

Presença internacional
O Grupo Iberdrola realiza suas atividades em vários países, entre os quais se destacam: Espanha, Reino 
Unido, Estados Unidos, Brasil, México, Alemanha, Portugal, França, Itália e Irlanda, assim como Austrá-
lia, onde a Companhia acaba de iniciar a construção de um projeto híbrido solar e eólico. 
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Principais valores 2019 grupo Iberdrola

52.082  
MW Capacidade  

total instalada1 

32.041  
MW Capacidade  

Renovável

151.714  
GWh  

Produção líquida1

1.191.513  
Km / Linhas elétricas

233.502  
GWh  

Energía elétrica distribuída

34  
Milhões de Clientes2 

8.158  
M€ Investimentos3 

8.156  
M€ Contribução fiscal direta

35.374  
Pessoas Emprego direto

Cerca de 400.000  
Pessoas4  Emprego direto,  

indireto e induzido

8.716  
M€ Compras

1 Inclui potência instalada total e produção líquida total da empresa, incluindo plantas PIE no México.
2 Consumidores: para energia elétrica onde há distribuição e áreas comerciais de energia elétrica, o número é clientes 

totais, para o resto das áreas os pontos de abastecimento. Para o gás: o número total de clientes de gás é usado, Exceto 
nos Estados Unidos, onde o total de pontos de suprimento está incluído.Inversiones totales netas del ejercicio 2019 as-
cienden a 7.240 M€.

3 O investimento líquido total em 2019 é de € 7.240 milhões.
4 Dados do Estado de Impacto da Iberdrola, efectuados pela PwC, correspondentes ao exercício de 2018.

Descarbonização: a luta contra  
as mudanças climáticas
A luta contra as mudanças climáticas é um dos 
motores da estratégia da Iberdrola, que há duas 
décadas vem apostando em um modelo energético 
sustentável, seguro e competitivo. Atualmente, 
é viável alcançar um modelo de energia 
descarbonizada. O Grupo está em uma posição 
privilegiada para aproveitar as oportunidades 
que esta transição energética oferece graças 
à sua liderança em energias renováveis, redes 
inteligentes, armazenamento e digitalização. 
O Conselho de Administração formalizou o 
compromisso da Iberdrola com a descarbonização 
através da Política contra as mudanças climáticas, 
que trata as ações de mitigação e adaptação, a 
participação ativa da empresa na agenda climática 

O Grupo Iberdrola tem o 
objetivo de ter uma intensidade 
de emissões praticamente nula 
na Europa até 2030 e ser neutro 
em carbono até 2050 em 
âmbito global. Esses objetivos, 
com base na ciência, foram 
reconhecidos como tal  
de acordo com a iniciativa 
Science Based Targets (SBTi).
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global e a promoção de uma cultura social orientada à promoção da conscientização e ao engajamento 
de todos os seus Stakeholders neste âmbito.

O Grupo quer contribuir de forma ativa e decisiva para um futuro sustentável e com baixos teores de 
carbono, um esforço que também impulsionará o desenvolvimento social e econômico através da 
criação de emprego e riqueza.

A estratégia adotada pela Iberdrola desde o início dos anos 2000, quando apostou na descarbonização 
e nas energias renováveis, apoiada na forte orientação para a inovação de todos os Negócios do Grupo, 
tornando possível uma rápida adoção de novas tecnologias de geração, assim como a automatização 
e o controle remoto das redes. Como consequência, hoje a Iberdrola está posicionada como líder em 
energias renováveis e redes inteligentes, atividades que constituem a coluna vertebral da descarboni-
zação do setor elétrico.

Usinas de produçao *Usinas de produçao *

* % sobre produçao liquida 2019.  

39%
Renováve

0%
Térmica convencional

6%
Cogeneraçao

16%
Nuclear

14%
Produção própria 
de ciclo combinado

25%
Produção de 
ciclo combinado 
para terceiros

* % sobre producción neta 2019
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A Pegada Ambiental Corporativa faz parte do 
modelo de gestão ambiental da empresa, cujo 
objetivo final é alinhar a dimensão ambiental 
dentro do modelo de sustentabilidade da 

empresa, integrando a universalidade do serviço, 
a segurança, a competitividade, a eficiência 
energética e a redução dos impactos ambientais 
da empresa. 

Sistema de gestão ambiental do grupo Iberdrola
Sistema de gestão ambiental do grupo Iberdrola  

Políticas Corporativas 

Directrizes Ambientais 

Objetivos  e Indicadores 
Corporativos

A
va

lia
çã

o 
d

e 
d

es
em

p
en

ho

Gestão do Risco 
Ambiental

Objetivos das Regiões   

Objetivos ambientais e planos de ação 
nas organizações

Partes Interessadas

Investimentos e 
Gastos Ambientais 

Pegada 
Ambiental 

Corporativa

 

 

 

Normas 

Alta direção

Meio Ambiente 
Corporativo 
das Regiões

 

Meio Ambiente 
nas Organizações

 
Renovables Redes Generación

Servicios
Generales

Avangrid,
Inc.

Scottish
Power,

Ltd.

Iberdrola
España, 

S.A.U.

Iberdrola
México,

S.A. de C.V.
Neoenergía, 

S.A.

Departamento de Inovação, 
Sustentabilidade e Qualidade
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O modelo de gestão ambiental do Grupo baseia-
se na integração dos padrões ISO: 14001, 14064, 
14072, 14024, 50001, EMAS, etc.

O cálculo da Pegada Ambiental Corporativa na 
Iberdrola significou para o Grupo:

 P Transparência, coerência e credibilidade na 
gestão ambiental.

 P Uma melhoria na identificação das oportuni-
dades de redução dos impactos ambientais.

 P Promoção da inovação e melhoria contínua 
nos negócios para a busca de uma gestão 
ambiental adequada.

 P Reconhecimento à empresa pelo seu esforço 
no combate contra as mudanças climáticas, 
a destruição da camada de ozônio, o esgota-
mento dos recursos naturais, etc.
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A comparação da Iberdrola com outras empresas não é objeto do cálculo da PAC pois ainda não exis-
tem regras de categoria que permitam estabelecer limites e condições comparáveis.

Os objetivos gerais da PAC da Iberdrola são:

 P Identificar, avaliar e interpretar o significado dos aspectos ambientais relacionados com os sistemas 
de gestão tal como são definidos na norma ISO 14001:2015.

 P Ser uma ferramenta estratégica para a avaliação ambiental integral, que possa conduzir à adoção 
de decisões de gestão que relacionem a competitividade empresarial com a gestão da variável 
ambiental.

 P Ser uma ferramenta para a tomada de decisões com o fim de dar prioridade às ações destinadas 
a reduzir os impactos ambientais mais relevantes, considerando produtos e operações da 
organização.

 P Ajudar a monitorar o desempenho de uma organização e permitir a rastreabilidade das melhorias 
ambientais da organização.

 P Informar sobre os impactos ambientais da organização durante um período de tempo determinado.

 P Ser uma ferramenta de comunicação com os Stakeholders.
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Limites da organização
A consolidação das entradas e saídas do inventário de ciclo de vida na Pegada Ambiental Corporativa 
da Iberdrola é tratada, com no cálculo da Pegada de Carbono, a partir de uma abordagem de controle 
operacional, conforme indicado nas considerações da introdução do presente relatório.

Limites do cálculo da Pegada Ambiental Corporativa da Iberdrola

DOWNSTREAM (Desmontagem)

UPSTREAM (Construção)

ENTRADAS

TransmissãoTransformaçãoRecursos

MATÉRIAS-PRIMAS 

TransmissãoTransformaçãoRecursos

CONSUMÍVEIS E 
OUTRAS ENTRADAS

&*@A"*&!

NÃO INCLUÍDO NO CÁLCULO DA PAC

INCLUÍDO NO CÁLCULO DA PAC

LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO

ENTRADAS SAÍDAS

UPSTREAM - DOWNSTREAM

RENOVÁVEIS

GERAÇÃO

R
ESÍD

U
O

S
 

SERVIÇOS 
GERAIS

EM
ISSÕ

ES
 

M
A

N
U

TE
N

Ç
Ã

O
 D

E 
R

ED
ES

PE
R

D
A

S 
D

E 
R

ED
E 

DISTRIBUIÇÃO
EN

ER
G

IA
 C

O
M

PR
A

D
A

 D
E 

TE
R

C
EI

R
O

S
COMERCIALIZAÇÃO

SAÍDAS

G
Á

S 
C

O
M

PR
A

D
O

 D
E 

TE
R

C
EI

R
O

S

No caso das quotas de participação, as porcentagens aplicáveis estão expostas no Relatório de Contas 
Anuais consolidadas e no Relatório de Gestão Consolidado, correspondentes ao exercício anual 
encerrado em 31 de dezembro de 2019.
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A intenção da Iberdrola foi identificar e adaptar-se às necessidades de cada um dos países onde está 
presente. A Empresa aproveitou as experiências de cada mercado para reforçar os valores de marca e, 
além da localização do negócio, criou uma cultura de marca baseada no equilíbrio global-local.

As informações incluídas no escopo do inventário de ciclo de vida da Pegada Ambiental Corporativa 
correspondem à estrutura societária do Grupo, formada pela Empresa, Empresas sub-holding e 
Empresas matrizes das áreas de Negócio, assim como pelas empresas onde tem participações.

 

IBERDROLA, S.A.

Iberdrola
España, 
S.A.U.

Empresa holding

Scottish
Power,
Ltd.

Neoenergía, 
S.A.(2)

Iberdrola
Energía 
Internacional,
S.A.U.

Avangrid,
  Inc.(1)

Empresas subholding Empresa subholding cotada 

Empresas marizes dos Negócios

(1) A Iberdrola, S.A. tem uma participação de 81,50% na Avangrid, Inc. 
(2) A Iberdrola, S.A. tem uma participação de 50% + 1 ação na Neoenergía, S.A.

Iberdrola
Renovables
Energía, 
S.A.U.

I-DE Redes 
Eléctricas 
Inteligentes, 
S.A.U.

Iberdrola
Generación
España, 
S.A.U.

Scottish
Power
Renewable
Energy, Ltd.

Scottish 
Power Energy
Networks
Holding, Ltd.

Scottish 
Power Retail
Holdings, Ltd.

Avangrid
Renewables, 
LLC.

Avangrid
Networks, Inc.

Iberdrola
Generación
México, 
S.A. de C.V.

Iberdrola
Renovables
México, 
S.A. de C.V.

Iberdrola
Ingeniería y
Construcción,
S.A.U.

Iberdrola
Inmobiliaria,
S.A.U.

Iberdrola
México,
S.A. de C.V.

Iberdrola
Renovables 
Internacional
S.A.U.

Geração e clientes

Redes

Renovável

O inventário da PAC é apresentado em âmbito regional e considera as seguintes regiões para o referido 
inventário: Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América, Brasil, México e resto de países incluí-
dos na Iberdrola Energia Internacional (IEI).
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Limites Operacionais
A Iberdrola define o escopo de seus aspectos ambientais analisados direta e indiretamente para as 
operações realizadas dentro dos limites da organização. Estes escopos permitem distinguir se o impac-
to ambiental se deve à atividade própria da IBERDROLA, à alguma atividade sobre a qual a empresa 
não tem controle ou a agentes externos.

 P ÂMBITO 1. Atividades diretas. Aspectos ou atividades em fontes que pertencem ou estão con-
troladas pelo Grupo IBERDROLA (geração, distribuição e comercialização e serviços gerais; como 
é o caso de caldeiras, veículos de frotas, processos produtivos, etc.). Inclui todo o ciclo de vida das 
matérias-primas utilizadas, consumíveis, água, resíduos, etc.; ou seja, tudo o que está dentro dos 
limites organizativos.  

 P ÂMBITO 2. Atividades indiretas associadas ao consumo de energia. Aspectos ou atividades in-
diretas associadas à geração de eletricidade, vapor ou calor adquirido para o consumo nas usinas 
e escritórios da IBERDROLA.

 P ÂMBITO 3. Outras atividades indiretas. Aspectos ou atividades indiretas que são consequência 
das atividades da empresa, mas que ocorrem em fontes que não são propriedade e que não estão 
controladas pela IBERDROLA.
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GRUPOS DE ASPECTOS (Entradas e saídas)

ESCOPO  1

Consumo de água 

Emissões ao ar 

Uso de carros de frota1 

Emissões fugitivas ao ar 

Consumo de combustíveis 2 

Ocupação de solo usinas 

Ocupação de solo das linhas

ESCOPO  2

Uso de carros de frota3 

Eletricidade consumida nas usinas 

Perdas eletricidade em distribuição 

Eletricidade consumida nos escritórios 

Viagens de trabalho funcionários

ESCOPO  3

Consumo de água 

Uso de carros de frota 4 

Viagens de trabalho funcionários 

Transporte dos funcionários ao trabalho (Commuting)

Consumo de combustíveis

Comercialização de energia comprada de terceiros 

Comercialização de gás comprado de terceiros 

Consumo de combustíveis de edifícios 5 

Uso de consumíveis 

Uso de produtos químicos 

Resíduos perigosos 

Resíduos radioativos 

Resíduos não perigosos 

1 Com exceção do carro elétrico e do híbrido e somente emissões de uso
2 Emissões de uso
3 Contabilizando o carro elétrico e o híbrido e somente as emissões de uso
4 Exceto emissões de uso
5 Exceto emissões de uso
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Mudanças relevantes para  
o cálculo da PAC
Durante o ano 2019 ocorreram as seguintes mudanças relevantes que afetaram o desenvolvimento 
deste relatório:

 P Saída do perímetro da geração Não renovável do Reino Unido.

 P Venda de outros ativos: armazenamento de gás (USA), tratamento de lamas no Reino Unido.

 P Redistribuição dos impactos das usinas de geração térmica do México em: 

 — As Usinas Produtoras Independentes de Energia (PIE) contabilizam sua pegada no escopo 3.

 — O Restante das instalações contabiliza sua pegada no escopo 1.

 P Nova ferramenta corporativa (Sygris) de apresentação e consolidação da informação da PAC. 

Exclusões
No presente ponto especificamos as exclusões realizadas pela Iberdrola no Inventário da Pegada Am-
biental Corporativa. Os aspectos excluídos representam menos de 3% da PAC da Iberdrola e são apre-
sentados a seguir:

 P Os aspectos associados ao upstream e downstream (construção/desmontagem) de instalações 
de geração e não geração, escritórios e linhas de distribuição e transmissão propriedade da  
Iberdrola.

 P A gestão de resíduos nos parques offshore.

 P Os negócios de serviços gerais do México.

 P As emissões radioativas na fase de operação das usinas nucleares.

 P Os produtos químicos com uma significância inferior a 5% do total de produtos químicos.

 P Os deslocamentos dos funcionários até o lugar de trabalho em moto.

 P Os consumíveis cujo impacto no resultado final da pegada não é significativo.

 P Os aspectos das usinas solares fotovoltaicas.

 P Os aspectos das barragens para geração hidráulica.

 P As fontes móveis das instalações de geração não são informadas dado que sua significância é in-
ferior a 5%.
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Unidade funcional
A unidade funcional é referência utilizada para coletar todos os dados de obtenção de materiais, ge-
ração de eletricidade e fim de vida do objeto da presente análise.

Para o caso da análise da pegada ambiental corporativa da IBERDROLA, a unidade de relatório consi-
derada é:

“A atividade realizada em um ano por parte da IBERDROLA 
(geração, transmissão, comercialização e serviços gerais 
corporativos de suporte), contabilizando todos os aspectos 
de entrada e saída que ocorrem tanto na organização 
como a montante e a jusante e os impactos ambientais da 
geração de energia de terceiras empresas para a posterior 
comercialização por parte da IBERDROLA.”

A atividade inclui o impacto associado aos aspectos de entrada e saída para a geração, distribuição, 
transmissão, comercialização, gestão de edifícios relacionados com estas atividades e os serviços cor-
porativos de suporte da empresa.

Ano base
Tendo em conta a relevância das mudanças expostas no item “Mudanças relevantes para o cálculo da 
PAC”, que impedem transformar os dados do ano base anterior, toma-se a decisão de considerar 2019 
como ano base para as sucessivas comparações da evolução da Pegada Ambiental Corporativa da 
Iberdrola.



Metodologia6
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A metodologia de avaliação do impacto ambiental utilizada no cálculo da Pegada Ambiental Cor-
porativa é a metodologia ReCiPe1, baseada nas normas UNE-EN ISO 14040:2006 e UNE-EN ISO 
14044:2006, com a qual se analisa quantitativamente o ciclo de vida de produtos/serviços da empresa.

Para a interpretação dos resultados são utilizados dois formatos de dados, MidPoint e EndPoint, ambos 
disponíveis na metodologia ReCiPe:

 P MidPoint: formato de expressão das diferentes categorias de impacto ambiental tomando como 
base magnitudes associadas aos parâmetros de emissão ou geração do impacto ambiental anali-
sado. No caso da metodologia ReCiPe incluem-se 18 categorias de impacto diferentes.

 P EndPoint: formato de expressão das diferentes categorias de impacto ambiental tomando como 
base as consequências que esse impacto pode gerar no meio. Este formato de dados tem uma 
certeza menor que o formato midpoint, mas facilita significativamente a interpretação dos resul-
tados ao permitir a associação de todas as categorias de impacto ambiental em um único valor 
agregado (baseado em uma pontuação em pontos de impacto ambiental total).

1 A metodologia ReCiPe foi criada pelo Ministério da Saúde e Meio Ambiente dos Países Baixos (RIVM), pela Faculdade 
de Ciências da Universidade de Leiden (CML), pela empresa de consultoria PRé Consultants e pela Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Radboud.
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A ferramenta  SimaPro 82, foi escolhida como aquela que permite simular qualquer aspecto de entrada 
ou saída através de um Inventário de Ciclo de Vida, para realizar os cálculos necessários de atribuição 
de fatores de caraterização, normalização e ponderação das metodologias de avaliação de impacto 
ambiental selecionadas e mostrar os resultados tanto em valores numéricos como em partilha em por-
centagens detalhadas.

!"#$%"&'()*$(

 
ENTRADAS: 
 
• Água consumida 
• Combustíveis: 

• Carbono (kg) 
• Gás natural (Nm3) 
• Urânio (kg) 
• ..... 

• Eletricidade consumida 
(de parada e 
bombeamento em usinas  
e de edifícios (GWh)  

• Geração de eletricidade 
por perdas (GWh) 

• Produtos químicos (ton) 
• Consumíveis (t) 

• Óleos  
• Aparelhos elétricos 

eletrônicos 
• Baterias 
• SF6 
• Tôner  e cartuchos 
• ....... 

• Ocupação do solo de 
linhas de transmissão  
e distribuição (km) 

 
SAÍDAS: 
 
• Emissões na atmosfera 

• CO2 (kg) 
• SO2 (kg) 
• NOX  (kg) 
• CH4 (kg) 
• SF6 (kg) 

• Resíduos   
• Perigosos (kg) 
• Não perigosos (kg) 
 
 

 
ENTRADAS: 
 
• Transporte de matérias-

primas 
• Comercialização de 

energia comprada de 
terceiros 

• Comercialização de gás 
comprado de terceiros 

• Commuting 
• Viagens de funcionários 
 
 
 

CATEGORIAS DE IMPACTO (17) 
ENDPOINT 

  
CATEGORIAS DE IMPACTO (18) 

MIDPOINT 

ICV  
ASPECTOS 

AMBIENTAIS 

Mudanças climáticas (kg CO2 eq.) 

Destr. Camada de ozônio (kg CFC-11 eq) 

Toxicidade humana (Kg 1,4-DB eq.) 

Form. Oxid. Fotoquímicos (kg  NMVOC) 

Formação de partículas (kg  PM10 eq) 

Acidificação ao solo (kg SO2 eq) 

Eutrofização água doce (kg P eq) 

Ecotoxicidade ao solo (kg 1,4-DB eq) 

Ecotoxicidade água doce (kg 1,4-DB eq) 

Ecotoxicidade marinha (kg SO2 eq) 

Ocupação solo rural(m2 a) 

Ocupação solo urbano (m2 a) 

Transformação solo natural (m2 ) 

Uso dos recursos naturais  (kg Fe eq) 

Uso de combustíveis fósseis (kg Oil eq) 

Eutrofização marinha (m3 ) 

Uso de água (m3 ) 

Radiação ionizante (kBq  U235 eq) 
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CARACTERIZAÇÃO NORMALIZAÇÃO PONDERAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

ÚNICA 

Mudanças climáticas (Saúde humana) 

Toxicidade humana 

Destruição da camada de ozônio 

Form. Oxid. Fotoquímicos  

Formação de partículas 

Radiação Ionizante 

Mudanças climáticas (Ecossistemas) 

Acidificação ao solo  

Eutrofização água doce  

Ecotoxicidade ao solo 

Ecotoxicidade água doce 

Ecotoxicidade marinha 

Ocupação solo rural 

Ocupação solo urbano 

Transformação solo natural 

Esgotamento de recursos minerais 

Esgotamento de combustíveis fósseis 

Fa
to

re
s d

e n
or

m
ali

za
çã

o 
(R

eC
iP

e 2
00

8)
 

2 Desenvolvida pela empresa de consultoria holandesa PRé Consultants.
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Por sua vez, utilizou-se a base de dados de inventários Ecoinvent versão 3.4. 

Pegada Ambiental
Corporativa

PAC

Metodologia de Avaliação
de Impactos Software

Base de dados 
do Inventário

ReCiPe
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A incerteza estimada das atividades da PAC é uma combinação das incertezas nos fatores de caracte-
rização e as dos correspondentes dados de atividade.

Os fatores de caracterização utilizados para a realização da Pegada Ambiental Corporativa da Iberdro-
la são extraídos de fontes oficiais e específicas para cada categoria de fontes e da base dados Ecoin-
vent. A seleção destes fatores de caracterização está orientada para minimizar, na medida do possível, 
a incerteza. A não ser que se disponha de evidências contrárias claras, pressupõe-se que as funções de 
densidade de probabilidade são normais.

A incerteza dos dados de atividade utilizados para a realização do relatório PAC da Iberdrola é certifica-
da através de diferentes fontes para a determinação dos dados de entrada e saída. As fontes utilizadas 
são, entre outras:

 P Dados do Relatório de Sustentabilidade.

 P Dados do Relatório de Gases de Efeito Estufa.

 P Declarações Ambientais (EMAS).

 P Relatório de Contas Anuais Consolidadas.

 P Dados brutos fornecidos pelos Negócios ou usinas consideradas no presente relatório..

(Todos os dados são gerenciados e processados via a ferramenta de gerenciamento ambiental Sygris)

Estabeleceu-se um nível de importância relativa máxima de 5% em relação ao total da Pegada. 
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Pontuação EndPoint
O cálculo do EndPoint nos proporciona um valor final do desempenho ambiental global da empresa, 
agrupando os diferentes impactos ambientais em uma pontuação única. Por sua vez, também são in-
formados os valores de pontuação EndPoint de cada categoria de impacto.

CATEGORIA DE IMPACTO Pontuação (Pontos) PEGADA AMBIENTAL DO 
GRUPO IBERDROLA

Mudanças climáticas (saúde humana) 3.510.072.181

9.020.877.146

Destruição da camada de ozônio 564.669

Toxicidade humana 356.626.345

Formação fotoquímica de ozônio 185.195

Formação de partículas 654.345.697

Radiação ionizante 9.412.912

Mudanças climáticas (ecossistemas) 295.599.324

Acidificação do solo 412.437

Eutrofização da água doce 398.829

Ecotoxicidade do solo 342.396

Ecotoxicidade da água doce 789.830

Ecotoxicidade marinha 132.582

Ocupação de solo rural 79.209.268

Ocupação de solo urbano 49.454.597

Transformação de solo natural 15.440.767

Esgotamento de recursos minerais 98.078.436

Esgotamento de combustíveis fósseis 3.949.811.681



Resultados da Pegada Ambiental Corporativa

32

Pegada Ambiental Corporativa  / 2019

A distribuição por impactos ambientais da pegada é:

Caracterização 
de impactos PAC

9.020.877.146
pontos

Escopo 3

Escopo 2

Escopo 3

Escopo 1

Escopo 2

80,9%

15,7%

97
,2

%

Escopo 3

88,5%

E
scopo 3

95,7%

Esgotamento de 
recursos minerais

Outras categorias 
de impacto

Toxicidade humana

Formação 
de partículas

2%

1%

7%

4%

Esgotamento de 
combustíveis fósseis 44%

Mudanças 
climáticas 42%

Como se vê no gráfico anterior, 97% do impacto “esgotamento de combustíveis fósseis” corresponde 
ao escopo 3, assim como 81% do impacto “mudanças climáticas”.

A distribuição por escopos nos mostra que 89% da 
Pegada se concentra no escopo 3.

Escopo 1

Escopo 2
Escopo 3

8%

3%
89%

9.020.877.146
pontos
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A contribuição dos aspectos ambientais para cada um dos três escopos é:

0
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Comercialização 
de energia elétrica 

comprada de terceiros

Consumo de 
combustíveis

Emissões 
ao ar

Perdas eletricidade 
em distribuição

Eletricidade 
consumida 
nas usinas

Emissões 
fugitivas ao ar

Outros 
aspectos

Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3

O gráfico seguinte mostra a contribuição das categorias de impactos para cada escopo:
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O gráfico a seguir apresenta uma simulação dos impactos dos anos 2017 e 2018 da PAC com as 
premissas de cálculo atuais com o objetivo de dar uma ideia da evolução da PAC da Iberdrola.
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Por impactos, a distribuição por país da PAC é:
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O seguinte gráfico mostra o impacto unitário por GWh versus produção líquida de eletricidade, onde 
se observa que há subholdings com um baixo impacto unitário pela sua alta geração renovável.
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No seguinte gráfico podemos ver a contribuição de cada Negócio à PAC:
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A contribuição de cada tecnologia de geração de eletricidade à PAC é:
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Para poder comparar o desempenho do Grupo Iberdrola, é apresentada na figura a seguir uma simulação 
do impacto unitário por MWh da geração elétrica por país, tendo em conta a matriz energética de cada 
um desses países e sua comparação com a Iberdrola global.
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Pontuação única por MWh gerado

Nas atividades de distribuição de energia elétrica, a pegada ambiental que é gerada por MWh 
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O impacto relativo da PAC da Iberdrola por consumidor1 é:

2019 34 milhões de consumidores 265 Pontos / Cliente

2018 33,6 milhões de consumidores 271 Pontos / Cliente

2017 33 milhões de consumidores 292 Pontos / Cliente

Pontuação MidPoint
Os valores da caraterização MidPoint nos proporcionam informações sobre o desempenho da ativi-
dade da empresa (a partir da perspectiva de Ciclo de Vida) em cada uma das 18 categorias de impacto 
ambiental nas unidades caracteristicas de cada categoria de impacto.

A seguir, mostramos os valores dos impactos gerados pela atividade da Iberdrola por escopo a partir da 
perspectiva do ciclo de vida.

CATEGORIA DE IMPACTO UNIDADE ESCOPO 1 ESCOPO 2 ESCOPO 3

Mudanças climáticas t CO2 eq 13.418.726 2.928.599 69.166.111

Destruição da camada de ozônio kg CFC-11 eq 230 381 7,645

Toxicidade humana t 1,4-DB eq 5.397 734.814 16.643.562

Formação de oxidantes fotoquímicos t NMVOC 20.161 6.942 134.863

Formação de partículas t PM10 eq 4.975 4.926 75.935

Radiação ionizante tBq U235 eq 0 1.584.549 17.987.898

Acidificação do solo t SO2 eq 12.291 11.579 139.156

Eutrofização da água doce t P eq 0 792 19,733

Ecotoxicidade do solo t 1,4-DB eq 5 160 5.051

Ecotoxicidade da água doce t 1,4-DB eq 2 34.626 2.078.907

Ecotoxicidade marinha t 1,4-DB eq 37 31.043 1.691.984

Ocupação de solo rural km2a 0 2.524 12.610

Ocupação de solo urbano km2a 5,203 28 247

Transformação de solo natural km2 0 2 21

Eutrofização marinha t N eq 760 583 47.613

Uso de água hm3 2 177 1.411

Esgotamento de recursos naturais t Fe eq 0 70.965 1.610.999

Esgotamento de combustíveis fósseis t oil eq 0 809.827 28.481.190

1 Consumidores: para energia elétrica onde existem áreas de distribuição e comercial de eletricidade, utiliza-se o número 
total de clientes; para as restantes áreas os pontos de fornecimento. Para gás: utiliza-se o número total de clientes de gás, 
com exceção dos Estados Unidos, onde se inclui o total dos pontos de fornecimento.
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A seguir, é mostrada a distribuição dos impactos mais representativos por Subholding e escopo. Os 
referidos impactos analisados significam 97% do total da PAC da Iberdrola. Além disso, será analisado 
o impacto do esgotamento dá água doce (uso da água) por sua relevância para o estudo da Pegada 
Hídrica, embora seu impacto seja inferior a 1%.

 P Mudanças Climáticas: Pegada de Carbono (Gases de Efeito Estufa). Impacto nas mudanças cli-
máticas analisado a partir da perspectiva de ciclo de vida. (42% do total da PAC da Iberdrola).

Mudanças climáticas (t CO2 eq)

Espanha Reino  
Unido USA Brasil México ROW Total

Escopo 1  5.799.663  44.814  1.856.826  1.016.504  4.700.919  -    13.418.726 

Escopo 2  1.026.251  552.949  262.157  1.029.633  57.561  48  2.928.599 

Escopo 3  5.118.588  11.905.901  25.878.164  9.889.000  16.161.594  212.864  69.166.111 

 P  Esgotamento de combustíveis fósseis: (44% do total da PAC da Iberdrola).

Esgotamento de combustíveis fósseis (t oil eq)

Espanha Reino  
Unido USA Brasil México ROW Total

Escopo 1  -    -    -    -    -    -    -   

Escopo 2  329.074  203.460  78.739  179.717  18.821  16  809.827 

Escopo 3  3.752.767  4.298.249  9.323.040  2.208.159  8.792.879  106.096  28.481.190 

 

 P Formação de partículas: (7% do total da PAC da Iberdrola)   

Formação de partículas (t PM10 eq)

Espanha Reino  
Unido USA Brasil México ROW Total

Escopo 1  1.716  4  76  61  3.118  -    4.975 

Escopo 2  2.002  383  817  1.612  112  0  4.926 

Escopo 3  6.041  6.224  34.013  16.582  12.921  155  75.935 
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 P Toxicidade humana: (4% do total da PAC da Iberdrola) 

Toxicidade humana (kg 1,4-DB eq)

Espanha Reino  
Unido USA Brasil México ROW Total

Escopo 1  3.240  315  493  1.333  15  -    5.397 

Escopo 2  248.862  61.017  146.877  263.397  14.581  80  734.814 

Escopo 3  1.774.465  1.457.571  6.582.134  4.736.463  2.069.219  23.710  16.643.562 

       

 P Esgotamento da água doce: (uso da água) 

Esgotamento de água doce (m3)

Espanha Reino 
Unido USA Brasil México ROW Total

Escopo 1  -    -    51.160  -    1.648.060  -    1.699.220 

Escopo 2  9.023.380  1.945.589  1.229.479  164.280.705  117.634  313  176.597.099 

Escopo 3  12.161.672  21.587.206  49.894.003 1.323.619.175  2.875.815  519.594  1.410.657.464 
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A evolução positiva da Pegada Ambiental Corporativa, que se reflete na diminuição interanual do im-
pacto ambiental em termos de EndPoint, é mais um exemplo do esforço da Iberdrola com relação à  
neutralidade de carbono em 2050, com a geração verde e a minimização dos impactos ambientais.

O escopo foi aumentado neste ano, incluindo novos aspectos ambientais à pegada, o que oferece uma 
maior capacidade de atuação para trabalhar em sua redução. Porém, e isto é uma limitação da pega-
da, a construção e a desmontagem das infraestruturas energéticas não foram considerados dentro do 
escopo por falta de dados. Outra limitação, que já está sendo trabalhada, é a utilização de fatores de 
caraterização não geoespecíficos para modelar o impacto dos aspectos ambientais. Somente foram 
considerados fatores de impacto específicos para a caraterização ambiental das matrizes elétricas dos 
países. Apesar disso, estima-se que estas limitações não suporiam uma variação da pegada superior a 
5%.

Dos dados apresentados é possível compreender: 

 P 89% do impacto nos pontos é escopo 3 (fora do controle da Iberdrola, somente tem influência).

 P 97% da PAC da Iberdrola corresponde a: esgotamento de combustíveis fósseis (44%), mudanças 
climáticas (42%), formação de partículas (7%) e toxicidade humana (4%).

A pegada ambiental se converteu em uma ferramenta essencial para a determinação dos aspectos am-
bientais significativos dos diferentes Negócios da Iberdrola. A sua abordagem, considerando o ciclo de 
vida completo, permite certificar que não ocorre uma transferência de impactos ao longo da cadeia de 
suprimentos.

A Iberdrola continuará avançando em seu desempenho ambiental por meio do aumento da potência 
renovável, da melhoria de suas redes de distribuição e de uma bateria adicional de medidas, 
concentrando-se especialmente nos impactos que a pegada revela e que tenham uma maior relevância: 
as mudanças climáticas e o esgotamento dos recursos fósseis.

Medir para reduzir. Essa é a chave.

Date: quinta-feira, 16 de julho de 2020
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Escopo 1

Escopo Subcategoria Aspecto Unidades

Escopo 1

Consumo de água Água de usinas consumo m3

Emissões ao ar 

CO2 t

CO t

CH4 t

Hg t

Hg kg

N2O t

NOx t

Partículas t

SO2 t

SF6 kg

Sistemas de refrigeração gás CFC-11 kg

COVNM kg

 Uso de carros de frota

Carro diesel Iberdrola nacional km

Carro elétrico nacional km

Carro etanol nacional km

Carro gasolina nacional km

Carro GLP nacional km

Carro híbrido nacional km

Carro sem especificar nacional km

Emissões fugitivas ao ar

CFC-11 kg

Emissões evasivas de CH4 t

Emissões evasivas de SF6 kg

Emissões gases refrigerantes em edifícios t

R-410 kg

Consumo de combustíveis em 
edifícios

Gás natural (CH4) GJ

Diesel L

Propano (GLP) MJ

Ocupação de solo usinas Ocupação de solo usinas km2

Ocupação de solo das linhas
Linha aérea km

Linha de distribuição km
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Escopo 2

Escopo Subcategoria Aspecto Unidades

Escopo 2

Uso de carros de frota 
Carro elétrico km

Carro híbrido km

Eletricidade consumida nas usinas Matriz Iberdrola nacional e internacional GWh

Perdas eletricidade em distribuição Matriz Iberdrola nacional e internacional GWh

Eletricidade consumida nos escritórios Matriz Iberdrola nacional e internacional GWh

Escopo 3

Escopo Subcategoria Aspecto Unidades

Escopo 3

Consumo de água Água dos escritórios captada m3

Uso de carros de frota 

Carro diesel km

Carro elétrico km

Carro etanol km

Carro gasolina km

Carro GLP km

Carro híbrido km

Carro sem especificar km

Viagens de trabalho funcionários 

Ônibus personkm

Avião curta distância km

Avião longa distância km

Avião média distância km

Carro de aluguel  km

Carro próprio sem especificar km

Trem (viagens de trabalho) personkm

Transporte de funcionários ao tra-
balho (Commuting)

Carro gasolina km

Carro diesel km

Ônibus km

Trem/metrô km

Carro elétrico km

Consumo de combustíveis

Gás natural (CH4) Nm3

Fuel oil t

Diesel m3

Urânio kg
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Escopo Subcategoria Aspecto Unidades

Escopo 3

Comercialização de energia com-
prada de terceiros

Matriz Iberdrola país GWh

Matriz Iberdrola Internacional GWh

Comercialização de gás comprado 
de terceiros 

Industrial kWh

Residencial kWh

Consumo de combustíveis de edi-
fícios

Gás liquefeito GJ

Gás natural (CH4) GJ

Diesel L

Propano (GLP) MJ

Uso de consumíveis

Óleo para transformadores kg

Óleos e graxas lubrificantes t

Aparelhos elétricos e eletrônicos kg

Papel kg

Tôner e cartuchos kg

transformadores kg

Equipamentos de iluminação kg

…. /… kg

Uso de produtos químicos

Ácido Clorídrico de 38% (HCl) t

Ácido sulfúrico (H2SO4) t

Amina t

Amoníaco (NH4) t

… / … t

Resíduos perigosos 

Ao aterro kg

 À reciclagem kg

À valorização de energia kg

…/… kg

Resíduos radioativos 

Baixa-baixa concretagens m3

Baixa-baixa não concretagens m3

Baixa-baixa Cabril (instalação de armazena-
mento de resíduos radioativos) 

m3

Média-baixa concretagens m3

Média-baixa não concretagens m3

Média-baixa Cabril (instalação de armazena-
mento de resíduos radioativos) 

m3

Alta m3

Resíduos não perigosos 

Ao aterro kg

À reciclagem kg

…/… kg
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 P Mudanças climáticas (Climate change)

 O potencial de aquecimento global é a capacidade de um gás de efeito estufa de influir no força-
mento radioativo, expressa em termos de uma substância de referência e de um horizonte tem-
poral. Relacionado com a capacidade de influir nas alterações da temperatura média mundial na 
interface superfície-ar e nos parâmetros climáticos e seus efeitos.

 Unidade: kg equivalente de CO2 (dióxido de carbono)

 P Destruição da camada de ozônio (Ozone depletion)

 Categoria de impacto que corresponde à degradação do ozônio estratosférico devido às emissões 
de substâncias que esgotam a camada de ozônio como, por exemplo, gases de longa duração que 
contêm cloro e bromo.

 Unidade: kg equivalentes de CFC-11 equivalente (triclorofluormetano)

 P Toxicidade humana (Human toxicity)

 Os efeitos nocivos para a saúde humana pela absorção de substâncias tóxicas por inalação de ar, 
a ingestão de alimentos ou água ou a penetração através da pele na medida em que estejam rela-
cionados com o câncer.

 Unidade: kg equivalentes de 1,4-DB (diclorobenzeno)

 P Formação de oxidantes fotoquímicos (Photochemical oxidant formation)

 A formação de ozônio a nível do solo da troposfera devido à oxidação fotoquímica de compostos 
orgânicos voláteis (COV) e de CO na presença de óxidos de nitrogênio (NOx) e luz solar. São no-
civas para a vegetação, vias respiratórias e materiais artificiais.

 Unidade: kg de NMVOC (compostos orgânicos voláteis de não metano)

 P Formação de partículas (Particulate matter formation)

 Corresponde aos efeitos nocivos para a saúde humana devido às emissões de partículas e seus 
precursores (NOx, SOx, NH3). Pequenas partículas com menos de 10 mícrons de diâmetro.

 Unidade: quilogramas equivalentes PM10 equivalente

 P Radiação ionizante (Ionising radiation)

 Os efeitos nocivos para a saúde humana devido a descargas radioativas.
 Unidade: kBq U235 equivalente (urânio 235)
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 P Acidificação terrestre (Terrestial acidification)

 Os efeitos devido à presença de substâncias acidificantes na superfície terrestre. As emissões de 
NOx, NH3 y SOx possibilitam a libertação de íons de hidrogênio H+ quando os gases se minerali-
zam. Os prótons contribuem para a acidificação do solo.

 Unidade: kg SO2 equivalente (dióxido de enxofre)

 P Eutrofização da água doce (Freshwater eutrophication)

 Os nutrientes procedentes de descargas de água doce aceleram o crescimento de algas e demais 
vegetação na água. A degradação da matéria orgânica consome o oxigênio, o que provoca 
uma deficiência desta substância e, em alguns casos, a morte dos peixes. A eutrofização traduz 
a quantidade de substâncias emitidas em uma medida comum apresentada como o oxigênio 
necessário para a degradação da biomassa morta.

 Unidade: kg P equivalente (fósforo)

 P Eutrofização marinha (Marine eutrophication)

 Os nutrientes procedentes de descargas de água marinha aceleram o crescimento de algas e 
outras vegetações na água. A degradação da matéria orgânica consome o oxigênio, o que provoca 
uma deficiência desta substância e, em alguns casos, a morte dos peixes. A eutrofização traduz 
a quantidade de substâncias emitidas em uma medida comum apresentada como o oxigênio 
necessário para a degradação da biomassa morta.

 Unidade: kg N equivalente (nitrogênio)

 P Ecotoxicidade terrestre (Terrestrial Ecotoxicity)

 Os impactos tóxicos que afetam a superfície terrestre que são nocivos para diferentes espécies 
e que alteram a estrutura e função do ecossistema. É o resultado de uma série de diferentes 
mecanismos toxicológicos provocados pela libertação de substâncias com um efeito direto na  
saúde do ecossistema.

 Unidade: kg 1,4-DB equivalente (diclorobenzeno)

 P Ecotoxicidade água doce (Freshwater ecotoxicity)

 Os impactos tóxicos que afetam a água doce que são nocivos para diferentes espécies e que al-
teram a estrutura e função do ecossistema. É o resultado de uma série de diferentes mecanismos 
toxicológicos provocados pela libertação de substâncias com um efeito direto na  saúde do ecos-
sistema.

 Unidade: kg 1,4-DB equivalente (diclorobenzeno)

 P Ecotoxicidade marinha (Marine ecotoxicity)

 Os impactos tóxicos que afetam as águas marinhas que são nocivos para diferentes espécies e que alte-
ram a estrutura e função do ecossistema. É o resultado de uma série de diferentes mecanismos toxico-
lógicos provocados pela libertação de substâncias com um efeito direto na  saúde do ecossistema.

 Unidade: kg 1,4-DB equivalente (diclorobenzeno)
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 P Ocupação de terreno agrícola (Agricultural land occupation)

 O uso (ocupação) de uma superfície de solo rural por atividades tais como a agricultura. A ocupação 
da terra considera os efeitos do uso da terra, a extensão da superfície envolvida e a duração de sua 
ocupação.

 Unidade: m2a (metros quadrados por tempo medido em anos)

 P Ocupação de terreno urbano (Urban land occupation)

 O uso (ocupação) de uma superfície de solo urbano por atividades tais como estradas, moradias, 
etc. A ocupação da terra considera os efeitos do uso da terra, a extensão da superfície envolvida e 
a duração de sua ocupação.

 Unidade: m2a (metros quadrados por tempo medido em anos)

 P Transformação de terreno natural (Natural land transformation)

 A conversão (transformação) de uma superfície de solo natural por atividades tais como agricul-
tura, estradas, moradias, mineração etc. A transformação da terra considera os efeitos do uso da 
terra, a extensão da superfície envolvida e a duração de sua ocupação.

 Unidade: m2 (metros quadrados)

 P Uso da água (Water depletion)

 Categoria de impacto ambiental referente ao uso da água. A água é um recurso escasso no pla-
neta e cada vez mais apreciado. A conscientização com relação ao esgotamento do recurso água 
conduziu ao desenvolvimento do conceito Pegada Hídrica.

 Unidade: m3 (metros cúbicos)

 P Esgotamento de recursos minerais (Metal depletion)

 Categoria de impacto ambiental que se refere ao esgotamento de recursos minerais tais como metais 
ou rochas. Faz referência ao consumo de materiais extraídos da natureza (medido em peso).

 Unidade: kg Fe equivalente (ferro)

 P Esgotamento de combustíveis fósseis (Fossil depletion)

 Categoria de impacto ambiental que se refere ao uso de combustíveis procedentes do petróleo, 
carvão ou gás natural não renovável. É medido em unidades de energia.

 Unidade: kg oil equivalente

 P Pontuação única (Pontos)

 Pontuação que faz referência à globalidade de todo o impacto associado a determinados aspec-
tos ambientais. Obtida através do cálculo em diferentes etapas, normalizando e ponderando dife-
rentes categorias de impacto ambiental para chegar a um único número final.

 Unidade: Pt (pontos)
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 P Considerações da revisão crítica

 A verificação da Pegada Ambiental Corporativa por uma entidade externa independente constitui 
a revisão crítica da mesma.

 Esta verificação foi feita pela equipe auditora de especialistas da AENOR de acordo com os 
requisitos estabelecidos na Norma ISO/TS 14072:2014 “Environmental management -- Life cycle 
assessment -- Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment”. O objetivo da 
verificação é fornecer às partes interessadas um julgamento profissional e independente sobre as 
informações e dados contidos no Relatório de Pegada Ambiental Corporativa da IBERDROLA, S.A.

 P Recompilação de dados 

 Os dados qualitativos e quantitativos incluídos no inventário (veja ANEXO I) foram recompilados 
para os processos incluídos dentro dos limites da organização. A recompilação de dados foi rea-
lizada em conformidade com três abordagens e em função dos dados disponíveis: central e/ou 
instalação, Negócio e país.

 Para a recompilação de dados do inventário, a Iberdrola fez uso de uma nova ferramenta de ges-
tão ambiental que permite que as instalações introduzam os dados via web, reduzindo assim o 
risco de erros de transcrição de dados.

 Os dados têm uma cobertura anual, sendo utilizados dados do exercício anual 2019.

 Na recompilação de dados anuais para a modelização dos fatores de impacto das matrizes elétri-
cas foram usadas as fontes públicas mais atualizadas de cada região para obter resultados repre-
sentativos em termos de tempo e localização.

 P Validação dos dados

 Os dados e resultados deste relatório foram validados e verificados por uma terceira parte inde-
pendente por meio das seguintes análises:

• Análise estratégica
• Análise de riscos
• Análise de processos

 Os dados não incluídos estão identificados no item Exclusões.
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 P Ajuste dos limites do sistema

 De acordo com a natureza iterativa do ACV, 
as decisões sobre os dados a serem incluídos 
se baseiam na análise de sensibilidade e nos 
resultados obtidos nas pegadas ambientais 
anteriores. Deste modo, foram incluídos as-
pectos tais como a comercialização de eletri-
cidade.

 Neste sentido, em 2019, diante da expansão 
da atividade da Iberdrola em outras regiões, 
realizou-se uma análise de sensibilidade das 
atividades da Iberdrola Energía Internacio-
nal. Tomando como base critérios de corte, 
não seria requisito obrigatório inclui-la no es-
tudo; porém, como exercício de transparên-
cia e com o objetivo de poder melhorar em 
todos os níveis da organização foi mantida 
dentro dos limites do estudo.

 P Procedimento de atribuição para a 
reutilização e a reciclagem

 O modelo de atribuição de cargas ambientais 
usado é o denominado “allocation recycled 
content” ou “cut-off”.
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Declaración de Verificación de AENOR para IBERDROLA, S.A  

 Huella Ambiental Corporativa correspondiente al año 2019 
 
EXPEDIENTE: 1995/0014/GEN/06 

Introducción 

IBERDROLA, S.A. (en adelante la compañía) ha encargado a AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR) 
llevar a cabo una revisión limitada de su huella ambiental corporativa derivada de sus actividades durante el 
año 2019. El citado inventario se recoge en el Informe de Huella Ambiental Corporativa de Iberdrola S.A. 
2019, de julio de 2020. 

Inventario de huella ambiental corporativa emitido por la Organización: IBERDROLA, S.A. con domicilio social 
en C/ Tomás Redondo 1. 28033 Madrid (España) 

Representante de la Organización: D. Bernardo LLANEZA FOLGUERAS de Medio Ambiente Corporativo, 
perteneciente a la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad.  

IBERDROLA, S.A. tuvo la responsabilidad de reportar su huella ambiental coporativa de  acuerdo a los 
requisitos establecidos en la norma ISO/TS 14072-1:2014 “Environmental management -- Life cycle 
assessment -- Requirements and guidelines for organizational life cycle assessment”. 

Objetivo 

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e independiente acerca 
de la información y datos contenidos en el Informe de Huella Ambiental Corporativa de Grupo IBERDROLA 
mencionado. 

Alcance de la Verificación 

El alcance de la verificación se establece para las actividades que prestan las empresas de la compañía en 
las regiones de España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil México (Ver Anexo I) 

Durante la verificación se analizó la información atendiendo al enfoque de control operacional, a excepción 
de las centrales nucleares y de las cogeneraciones participadas de España, que se contabiliza bajo cuota de 
participación, alineándose con el Informe de Sostenibilidad.  

Además, para alguna de las centrales de producción de energía en México, las Plantas Productoras 
Independientes de Energía (PIE), en las que CFE decide su modo de operación, sus impactos se han 
reportado en el Alcance 3 y se indica que Iberdrola no tiene pleno control de la operación. 

Criterios de corte 

No todas las empresas del grupo estén incluidas en el cálculo de la HAC debido a la dificultad objetiva de 
incorporarlas a los sistemas corporativos de una forma que permitan la verificación externa de los mismos. Si 
bien cabría indicar que dichos límites suponen:  

o Más del 99% de la cifra de negocio consolidada del grupo.  
o Más del 95% de los empleados equivalentes del grupo.  

Unidad funcional 

Es la referencia respecto a la cual se recogen todos los datos de obtención de materiales, generación de 
electricidad y fin de vida del objeto del presente análisis:  

“La actividad realizada en un año por parte de Iberdrola (generación, transmisión, comercialización y servicios 
generales corporativos de soporte), contabilizando todos los aspectos de entrada y salida que se producen 
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tanto en la organización como aguas arriba y aguas abajo, y los impactos ambientales de la generación de 
electricidad de terceras empresas para la posterior comercialización por parte de Iberdrola”. 

Criterio de asignación 

Debido a la unidad de reporte establecida y dado que en cada una de las instalaciones del estudio no se da 
el caso de productos o instalaciones compartidas entre IBERDROLA y terceras empresas, no hay criterios de 
asignación. 

Además, para alguna de las centrales de producción de energía en México, las Plantas Productoras 
Independientes de Energía (PIE), en las que CFE decide su modo de operación, sus impactos se han 
reportado en el Alcance 3 y se indica que Iberdrola no tiene pleno control de la operación. 

Límites operativos y exclusiones   

Iberdrola define el alcance de sus aspectos ambientales analizados en directos e indirectos para las 
operaciones realizadas dentro de los límites de la organización. Estos alcances permiten distinguir si el 
impacto medioambiental es debido a la actividad propia de IBERDROLA o se debe a una actividad sobre la 
que la empresa no tiene control o es debido a agentes externos. 

ALCANCE 1. Actividades directas. Aspectos o actividades en fuentes que pertenecen o están controladas por 
Grupo IBERDROLA (generación, distribución y comercialización y servicios generales; como pueden ser 
calderas, vehículos de flota, proceso productivo). Incluye todo el ciclo de vida de las materias primas 
empleadas, consumibles, agua, residuos, etc; esto es, todo lo que se encuentre dentro de los límites 
organizativos. 

ALCANCE 2. Actividades indirectas asociadas al consumo de energía. Aspectos o actividades indirectas 
asociadas a la generación de electricidad, vapor o calor adquirido para el consumo en las plantas y oficinas 
de IBERDROLA. 

ALCANCE 3. Otras actividades indirectas. Aspectos o actividades indirectas que son consecuencia de las 
actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por 
IBERDROLA. 

 
Exclusiones 

• Los aspectos asociados a la construcción y/o desmantelamiento de instalaciones, oficinas y líneas de 
distribución propiedad de Iberdrola. 

• La gestión de residuos en los parques offshore. 
• Los negocios de servicios generales de México. 
• Las emisiones radiactivas en la fase de operación de las centrales nucleares. 
• Los productos químicos con una significancia inferior al 5% del total de productos químicos. 
• Los desplazamientos de los empleados al lugar de trabajo en moto.  
• Los consumibles cuyo impacto en el resultado final de la huella no es significativo. 
• Los aspectos de las plantas solares fotovoltaicas. 
• Los aspectos de los embalses para la generación hidráulica. 
• No se reportan las fuentes móviles de las instalaciones de generación. 

Año base 

IBERDROLA ha seleccionado el año 2019 como año base histórico debido a los cambios aplicados: 

• Salida del perímetro de: 
o La generación no renovable del Reino Unido. 
o Tratamiento de lodos en Reino Unido 
o Almacenamiento de gas en EEUU. 
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• Redistribución de los impactos de las centrales de generación térmica de México en:  
o Plantas Productoras Independientes de Energía (PIE) contabilizan su huella en el alcance 3. 
o Resto de plantas contabilizan su huella en el alcance 1. 

• Nueva herramienta corporativa (Sygris) de presentación y consolidación de la información de la HAC 

Teniendo en cuenta la relevancia de los cambios reflejados en el apartado “Cambios en la HAC”, que impiden 
transformar los datos del año base anterior, se toma la decisión de considerar el año 2019 como año base 
para las sucesivas comparaciones de la evolución de Huella Ambiental Corporativa de Iberdrola. 

Nivel de Aseguramiento Acordado  

Se acordó con la compañía establecer en la verificación un nivel de aseguramiento limitado.  

Importancia Relativa Acordada  

Para la verificación se acordó que se considerarán discrepancias materiales aquellas omisiones, distorsiones 
o errores que puedan ser cuantificados y resulten en una diferencia mayor al 5% respecto al total en puntos 
finales.  

Criterios 

1) La Norma ISO/TS 14072:2014 “Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements 
and guidelines for organizational life cycle assessment”. 

2) La metodología de evaluación de impacto ambiental utilizada en el cálculo de la Huella Ambiental 
Corporativa de IBERDROLA es la metodología ReCiPe (versión 3.4), basada en las normas UNE-EN 
ISO 14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006, con la que se analiza cuantitativamente el ciclo de vida 
de productos/servicios de la compañía. 
 
Se ha elegido la herramienta SimaPro 8, Esta herramienta permite simular cualquier producto a través 
de un Inventario de Ciclo de Vida, realiza los cálculos necesarios de asignación de factores de 
caracterización, normalización y ponderación de las metodologías de evaluación de impacto 
ambiental seleccionadas y muestra los resultados tanto en valores numéricos como en reparto en 
porcentajes desglosados. 
 
Se ha utilizado la base de datos de inventarios Ecoinvent versión 3.4 
 

3) La norma UNE-EN ISO 14064-3:2012: Especificación con orientación para la validación y verificación 
de declaraciones sobre gases de efecto invernadero  

El objeto de la verificación ha sido el “Informe Huella Ambiental Corporativa Ejercicio 2019 - Iberdrola”, de 
julio de 2020. 

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de otro tipo, 
basadas en la presente declaración. 

Conclusión 

Se ha procedido a la Verificación de la huella ambiental corporativa del año 2019 de IBERDROLA y sus 
empresas filiales de acuerdo a los requisitos de la norma de referencia.  

La verificación incluyó la revisión de la metodología de cálculo, así como los datos finalmente reportados y 
que se indican a continuación.  

Cabe destacar que la verificación de la Huella ambiental Corporativa se ha integrado en el modelo de gestión 
de la compañía, cuyo objetivo es garantizar que la naturaleza estratégica de la variable ambiental para 
Iberdrola se implemente en la operativa de los negocios, impulsando de esta manera el incremento de la 
eficiencia general de los mismos.  
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Como conclusión general de la verificación, teniendo en cuenta el aseguramiento limitado acordado 
y dado que no se ha detectado ninguna inexactitud ni irregularidad: 

En nuestra opinión, no hay evidencia, que haga suponer que la información sobre la huella ambiental 
corporativa de la organización reportada en el “Informe Huella Ambiental Corporativa Ejercicio 2019 - 
Iberdrola” de julio de 2020, no sea una representación fiel de los impactos ambientales de sus actividades. 

De forma consecuente con esta Declaración, a continuación se relacionan los datos finalmente verificados: 

Caracterización MidPoint: 

CATEGORÍA DE IMPACTO UNIDAD ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3 

Cambio climático t CO2 eq 13.418.726 2.928.599 69.166.111 

Destrucción de la capa de ozono kg CFC-11 eq 230 381 7.645 

Toxicidad humana t 1,4-DB eq 5.397 734.814 16.643.562 

Formación de oxidantes fotoquímicos  t NMVOC 20.161 6.942 134.863 

Formación de partículas t PM10 eq 4.975 4.926 75.935 

Radiación ionizante tBq U235 eq 0 1.584.549 17.987.898 

Acidificación terrestre t SO2 eq 12.291 11.579 139.156 

Eutrofización agua dulce t P eq 0 792 19.733 

Ecotoxicidad al suelo t 1,4-DB eq 5 160 5.051 

Ecotoxicidad agua dulce t 1,4-DB eq 2 34.626 2.078.907 

Ecotoxicidad marina t 1,4-DB eq 37 31.043 1.691.984 

Ocupación terreno agrícola km2a 0 2.524 12.610 

Ocupación terreno urbano km2a 5.203 28 247 

Transformación suelo natural km2 0 2 21 

Eutrofización marina t N eq 760 583 47.613 

Uso de agua hm3 2 177 1.411 

Agotamiento de recursos naturales t Fe eq 0 70.965 1.610.999 

Agotamiento de combustibles fósiles  t oil eq 0 809.827 28.481.190 
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Puntuación EndPoint: 

CATEGORÍA DE IMPACTO 
Puntuación 

(Puntos) 
HUELLA AMBIENTAL 
GRUPO IBERDROLA 

Cambio climático (Salud humana) 3.510.072.181 

9.020.877.146 

Destrucción de la capa de ozono 564.669 

Toxicidad humana 356.626.345 

Formación fotoquímica de ozono 185.195 

Formación de partículas 654.345.697 

Radiación ionizante 9.412.912 

Cambio climático (Ecosistemas) 295.599.324 

Acidificación del terreno 412.437 

Eutrofización agua dulce 398.829 

Ecotoxicidad al suelo 342.396 

Ecotoxicidad agua dulce 789.830 

Ecotoxicidad marina 132.582 

Ocupación terreno agrícola 79.209.268 

Ocupación suelo urbano 49.454.597 

Transformación suelo natural 15.440.767 

Agotamiento de recursos minerales   98.078.436 

Agotamiento de combustibles fósiles  3.949.811.681 

 

               

Verificador Jefe: Juan HERNÁN DÍEZ                    Revisor Técnico: Fernando SEGARRA ORERO 

Madrid 21 de julio de 2020 

FERNANDO 
SEGARRA 
ORERO

Firmado 
digitalmente por 
FERNANDO 
SEGARRA ORERO



Declaração de verificação da AENOR

62

Pegada Ambiental Corporativa  / 2019

 
 

 AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. C/ GÉNOVA 6, 28004 MADRID 
Página 6 de 6 

 
 

 

ANEXO I 

Relación de empresas incluidas en el inventario 2019 de IBERDROLA, S.A. que ha sido verificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






