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PARECER INDEPENDENTE
sobre a primeira emissão de título verde da Tucano Holdings III S.A.1 em 2021

Alinhamento com ODS

Alinhamento com categorias GBP/GLP
GBP/
GLP

• Energia Renovável

Nível de alinhamento com
as melhores práticas

Pontos Fortes
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Uso de
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Liderança

✓
✓

Seleção e
avaliação de
projetos

Liderança

✓
✓
✓
✓

Gestão de
recursos

Liderança

✓
✓
✓
✓

✓
Liderança

Relato

✓
✓

100% dos recursos alocados para CAPEX de
projetos novos de geração eólica;
Reembolso com período de lookback de até 24
meses;
Projetos entrarão em operação durante o primeiro
semestre de 2022.

Projetos identificados durante a pré-emissão;
~38 mil tCO2e/ano evitadas;
Projetos possuem sistema de gestão ambiental e
irão obter ISO 14001 a partir da operação;
Procedimentos claros para gestão de riscos
socioambientais no projeto;

Debênture incentivada (lei 12.431/2011);
Valor da emissão inferior aos custos do projeto;
Mecanismos de vencimento antecipado no caso de
alocação diferente do previsto na escritura;
Alocação temporária de recursos em ativos com
baixo risco de contaminação.

Relato de indicadores de alocação de recursos e de
impacto ocorrerá anualmente;
Verificação independente de alocação de recursos e
impacto em até 24 meses;
Parecer pré e pós emissão será divulgado para
investidores e público em geral.

Gestão socioambiental dos ativos elegíveis2
✓

4

Pontos fortes

3
2

✓
✓

1
0

-

-

-

-

Destaques ativos elegíveis
✓

Gestão
ambiental

Trabalhadores

Pontos de melhoria

Inventário de emissão de GEE com base nas diretrizes do
GHG Protocol;
Sem interferência e impactos em áreas de comunidades
tradicionais;
SGA inclui mapeamento dos riscos e oportunidades
ambientais;
SGS inclui mapeamento dos riscos e oportunidades
sociais.

Meio Ambiente

Pontos de
melhoria

-

Comunidades

1

Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Tucano Holdings III S.A.
2
Em que 1 representa uma gestão socioambiental “insuficiente” dos ativos elegíveis, 2 representa uma gestão satisfatória”, 3 representa uma gestão
“confortável” e 4 representa uma gestão “superior”.
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Sobre a SITAWI
A SITAWI é uma organização brasileira que mobiliza capital para impacto
socioambiental positivo. Desenvolvemos soluções financeiras para impacto social e
assessoramos o setor financeiro a incorporar questões socioambientais na estratégia,
gestão de riscos e avaliação de investimentos. Somos uma das 5 melhores casas de
pesquisa socioambiental para investidores de acordo com o Extel Independent
Research in Responsible Investment – IRRI 2019 e a primeira organização brasileira a
avaliar as credenciais de Títulos Verdes.
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I.

Escopo

O objetivo deste Parecer Independente é prover uma opinião sobre o enquadramento
como Título Verde (“Green Bond”) da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Série
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, enquadrada na Lei
12.431/2011 de debêntures incentivadas do Ministério de Minas e Energia, da Tucano
Holdings III S.A. A Emissora é uma joint venture entre a Unipar Carbocloro S.A.
(“Unipar”) e a AES Brasil Energia S.A. (“AES Brasil”), sendo a Unipar a Fiadora desta
Emissão.
Os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente para o financiamento e reembolso
de gastos e despesas, direta ou indiretamente, relacionados à implantação do Projeto
Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.). Este foi desenvolvido para a geração de
energia elétrica a partir de fonte renovável e limpa, utilizando-se do potencial eólico do
estado da Bahia, especificamente do município de Tucano.
A SITAWI utilizou seu método proprietário de avaliação, que está alinhado com os Green
Bond Principles (GBP)3, os Padrões de Desempenho da International Finance
Corporation (IFC)4, a Climate Bonds Taxonomy5 da Climate Bonds Initiative e outros
padrões de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente.
A opinião da SITAWI é baseada em:
• Análise da emissão de acordo com a escritura do título;
• Performance ASG6 da Unipar e da AES Brasil de acordo com políticas e práticas
empresariais e histórico de controvérsias.
A análise utilizou informações e documentos fornecidos tanto pela AES Brasil como pela
Unipar, alguns de caráter confidencial, pesquisa de mesa e entrevistas com equipes
responsáveis pela emissão da debênture, pelos projetos e pela gestão empresarial,
realizadas remotamente. Esse processo foi realizado entre agosto e outubro de 2021.
O processo de avaliação consistiu em:
•
•
•
•

Planejamento da avaliação;
Realização da avaliação, incluindo a preparação do cliente, obtenção de
evidências e avaliação;
Elaboração da conclusão da avaliação;
Preparação do relatório da avaliação.

A SITAWI teve acesso a todos os documentos e pessoas solicitadas, podendo assim
prover uma opinião com nível razoável de asseguração em relação a completude,
precisão e confiabilidade.
O processo de avaliação foi realizado de acordo com princípios gerais relevantes e
padrões profissionais de auditoria independente, e em linha com a Norma Internacional
sobre Compromissos de Avaliação que não sejam auditorias ou revisões de informações
3

https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021100621.pdf
4
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/PoliciesStandards/Performance-Standards
5
https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy
6
Ambiental, Social e de Governança.
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financeiras históricas (ISAE 3000), Norma Internacional em Controle de Qualidade
(ISQC 1, 2009) e Código de Ética para Contadores Profissionais do International Ethic
Standards Board for Accountants (IESBA, 2019).
A Unipar pretende obter a classificação de Título Verde, em linha com o Guia para
Emissão de Títulos Verdes no Brasil 2016 (Febraban e CEBDS)7, a publicação NÃO
PERCA ESSE BOND8 e os Green Bond Principles, versão de junho de 2021. Essa
classificação será confirmada em até 24 meses após a emissão, com base em um
parecer de pós-emissão a ser realizado por verificadora externa.

7
8

https://info.sitawi.net/guiatitulosverdes2016
https://info.sitawi.net/naopercaessebond
4 | PARECER INDEPENDENTE – DEBÊNTURE VERDE DA TUCANO HOLDINGS III

Outubro/2021

II.

Opinião

Com base nos procedimentos de avaliação conduzidos e evidências obtidas, em nossa
opinião, a Debênture Verde emitida pela Tucano Holdings III S.A. está alinhada aos Green
Bond Principles (GBP).
A SITAWI utilizou seu método proprietário de avaliação baseado no atendimento dos GBP,
os quais são diretrizes que auxiliam o mercado a compreender os pontos chave de um
produto financeiro e como ele se caracteriza como Verde. Mais detalhes sobre esses
princípios podem ser encontrados na seção “Método”.
A aderência aos GBP, embora seja um processo voluntário, sinaliza aos investidores e
outros agentes de mercado que o investimento segue padrões adequados de desempenho
em sustentabilidade e transparência.
A seguir, consta a análise do alinhamento do Título Verde aos quatro componentes dos
GBP.
Quadro 1 - Descrição da análise dos GBP para os Títulos Verdes

Princípios e
classificação

Análise e descrição

Descrição dos projetos e categoria financiada: Os recursos da emissão das
Debêntures serão destinados, por intermédio das Sociedades de Propósito
Específico (SPEs)9 controladas pela Tucano Holdings III S.A., exclusivamente,
para o financiamento e reembolso de gastos e/ou despesas, direta ou
indiretamente, relacionados ao Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.),
no município de Tucano, no estado da Bahia. Serão instalados 25 (vinte e cinco)
aerogeradores com potência nominal de 6,2 MW cada, totalizando uma
capacidade instalada de 155,0 MW. A data de entrada em operação, conforme a
escritura, está prevista para o primeiro semestre de 2022.
Uso de
recursos

Liderança

O período de reembolso com gastos do projeto é de até 24 meses anterior à
emissão, cobrindo gastos realizados entre 2020 e 2021. A empresa irá alocar os
gastos futuros no período igual ou inferior a 24 meses após a emissão.
Descrição dos benefícios ambientais e alinhamento com standards de
sustentabilidade: O uso de recurso está alinhado com a categoria de energia
renovável dos Green Bond Principles, com a Climate Bond Taxonomy e critérios
de energia eólica dos Climate Bonds Standards.
De acordo com a publicação “Não Perca Esse Bond”, o investimento em energia
eólica pode ser elegível a emissão de títulos verdes e está alinhado a um cenário
de 1,5º, uma vez que apresenta reduções superiores a 90%, quando comparada
com fontes tradicionais como termelétricas a combustíveis fósseis.
Do mesmo modo, a Taxonomia de Finanças Sustentáveis da União Europeia 10
aponta o investimento em energia eólica como contribuinte para a mitigação das
mudanças climáticas.

Tucano F6 Geração de Energias SPE S.A. – “Tucano F6”
Tucano F7 Geração de Energias SPE S.A. – “Tucano F7”
Tucano F8 Geração de Energias SPE S.A. – “Tucano F8”
10
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
9
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Não foram identificadas lacunas para o enquadramento do uso dos recursos
(Green Bond Principle 1) em relação aos standards de sustentabilidade
adotados. Portanto, sua classificação é de Liderança.

Objetivos ambientais da emissão: O objetivo da Emissão é financiar a geração
de energia elétrica eólica. Do lado da Unipar, a emissão está alinhada com seu
objetivo de ter uma produção baseada em uma matriz de energia limpa sob o
regime de Autoprodução de Energia Elétrica com contrato de compra-venda de
energia renovável (PPA). Do lado da AES Brasil, a emissão está alinhada à sua
intenção de ampliar seu parque gerador de energia sustentável.
Benefícios ambientais esperados: São estimados 38.050,64 tonCO2e11 de
emissões evitadas por ano. A capacidade instalada de Projeto Eólico Tucano I
(Tucano Holdings III S.A.) é de 155,0 MW e estima-se, a partir de estudos de vento,
que produzirá uma energia bruta de 70,4 MWm (assegurada a P-90) por ano.
Tanto a Unipar como a AES Brasil demonstraram capacidade interna adequada
para garantir que os benefícios ambientais do projeto possam ser atingidos. O
projeto possui Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) e Sistemas de Gestão
Integrado (SGI), ambos certificados de acordo às normas ISO 14001:2015 e
45001:2018 revalidadas em 2020. Conforme consta no Relatório de
Sustentabilidade da AES Brasil, o time de gestão ambiental monitora os riscos
ambientais, possibilitando a proposição de medidas de controle que minimizem os
impactos gerados pelas atividades dos empreendimentos.
Processo de
seleção e
avaliação de
projetos

Processo de seleção e avaliação dos projetos: O projeto foi definido durante a
pré-emissão, portanto, não foram definidos mecanismos de seleção dos projetos
elegíveis.
O projeto contou com avaliações dos órgãos ambientais, que exigiram aquisições
de licenças para sua implantação, as quais foram aprovadas.

Liderança

As respectivas Diretorias de Operações da Unipar e da AES Brasil são as
instâncias máximas responsáveis pelo monitoramento do SGA e,
consequentemente, do desempenho socioambiental do Projeto Eólico Tucano I
(Tucano Holdings III S.A.).
Como mencionado, a Unipar e a AES Brasil contam com seu próprio SGI
responsável pela identificação de riscos e impactos ambientais dos
empreendimentos, a partir do qual são propostas medidas de controle e
capacitação dos colaboradores.
O gerenciamento do Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.) é realizado
100% pela joint venture Tucano Holdings III S.A., entre a Unipar (50%) e AES
Brasil (50%). Segundo a Escritura da Emissão, é obrigação da Emissora adotar
toda e qualquer medida que seja necessária para evitar ou corrigir danos ao meio
ambiente e à segurança e saúde ocupacional decorrentes das operações do
projeto. Além disso, define-se como sua obrigação adotar a regulamentação
trabalhista, incluindo a inexistência de trabalho infantil e análogo a de escravo,
sobretudo envolvendo os projetos beneficiados pela Emissão. A Emissora também
é obrigada a proceder com todas as diligências exigidas, considerando a
preservação do meio ambiente e o atendimento às determinações dos órgãos
responsáveis, em todas as esferas, responsáveis por legislar ou regulamentar as
normas ambientais correntes.
Para sua implementação, o projeto foi avaliado por uma empresa de consultoria
ambiental responsável pela elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS),

11

Estimado pela SITAWI considerando o fator de emissão em 2020 (0,0617 tCO2e/MWh) do Sistema Interligado Nacional
(SIN) de acordo com Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
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que verificou a viabilidade ambiental e social da implementação do projeto. O RAS
também apontou programas ambientais para mitigação de eventuais impactos que
pudessem ser causados pelas atividades do empreendimento. Como descrito no
último Relatório Mensal das Atividades do projeto, correspondente a julho de 2021,
os planos básicos ambientais e de gestão e fiscalização são executados por uma
outra empresa de consultoria ambiental especializada e contratada pela AES
Brasil.
Não foram identificadas lacunas sobre o Processo de Seleção e Avaliação de
Projeto (Green Bond Principle 2) em relação aos standards de
sustentabilidade adotados. Portanto, sua classificação é de Liderança.

Características da Emissão: Segundo a escritura da Debênture, o valor total da
Emissão é de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) com prazo de
vencimento de 20 anos e prazo para alocação total dos recursos até dezembro de
2022. O reembolso será feito para os gastos realizados em 2020 e 2021, conforme
documento apresentado pela empresa com o detalhamento dos gastos do projeto.
O projeto se enquadra na Lei 12.431/2011 de debêntures incentivadas do
Ministério de Minas e Energia, sendo considerado um projeto prioritário segundo
a Portaria nº 233/SPE, Portaria nº 234/SPE e Portaria nº 235/SPE, todas datadas
de 9 de junho de 2020. A Debênture será objeto de distribuição pública e se
constitui como uma das fontes de recursos de financiamento para o projeto referido
na Escritura, ainda em fase de implantação, não sendo utilizada para outras
finalidades.
Conforme descrito na cláusula 4.1 da Escritura e informado pela AES Brasil, o
valor da emissão cobre 27,5% do valor do Projeto Eólico Tucano I (Tucano
Holdings III S.A.), o qual é estimado em R$ 728.000.000,00 (setecentos e vinte e
oito milhões de reais), a seguir:
Composição dos recursos para o Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.)

Gestão de
recursos

Liderança

Fonte
FNE BNB
Debênture
Capital Próprio
Total

Valor
(milhões de reais)
345
200
183
728

%
47,4%
27,5%
25,1%
100%

O Complexo Eólico Tucano foi objeto de outra emissão de títulos verdes. No
entanto, a emissão anterior foi voltada ao financiamento de outros projetos eólicos
no mesmo complexo. Os recursos das emissões verdes são geridos através de
sociedades de propósito específico distintas.
Procedimentos para gestão dos recursos: A cláusula 4.1 da Escritura limita o
uso dos recursos exclusivamente para reembolso ou gasto futuro relacionados aos
projetos das SPEs Tucano F6, Tucano F7 e Tucano F8.
Inicialmente, os recursos da presente Emissão serão liquidados em conta corrente
da Emissora, que será responsável pela alocação dos recursos no projeto elegível.
Os recursos captados por meio da emissão das debêntures poderão ser
transferidos às SPEs do Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.) nas
mesmas condições ou em condições menos onerosas do que as da Emissão.
A joint venture afirma que todos os pagamentos associados ao CAPEX do projeto
são realizados pela conta de titularidade das três SPEs. O reembolso é feito em
conta da Emissora, que reterá o recurso proveniente da Emissão equivalente aos
valores já integralizados anteriormente para a implantação do projeto.
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Destaca-se que a Emissora deverá enviar ao Agente Fiduciário declaração
assinada por representante legal, atestando a destinação dos recursos da
presente Emissão em até 30 (trinta) dias corridos da data da efetiva destinação da
totalidade dos recursos ou na data de vencimento das debêntures. O Agente
Fiduciário pode também solicitar à Emissora todos os eventuais esclarecimentos
e documentos adicionais que se façam necessários.
É importante frisar que a debênture a ser emitida encaixa-se sob a categoria de
debênture de infraestrutura incentivada, já que o projeto a ser financiado
enquadra-se como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia. Assim, a
debênture também deve observar o disposto na Lei nº 12.431/11, de maneira a
não perder o benefício gerado pelo tratamento tributário especial.
Não obstante, o processo de alocação dos recursos levantados com a Emissão no
projeto será alvo de auditorias contábeis no contexto das Demonstrações
Financeiras Padronizadas (DFP) da Emissora.
A Escritura da Emissão traz cláusulas de vencimento antecipado caso os recursos
sejam alocados diferentemente do previsto na destinação do recurso, o que reduz
o risco do mesmo ser usado para outros fins. A cláusula também é aplicada para
o caso de intervenção ou interrupção das atividades do projeto por não renovação,
não obtenção ou suspensão das autorizações, subvenções, alvarás ou licenças,
inclusive as ambientais (salvo que a Emissora tome todas as providências cabíveis
para reverter tal intervenção ou interrupção); isso reduz o risco do projeto se
desalinhar dos Green Bond Principles e não ser mais elegível aos recursos da
Emissão.
Entre as obrigações adicionais da Emissora e da Fiadora, referidas na Escritura
da Emissão, está o cumprimento das leis ambientais e trabalhistas, bem como a
adoção de medidas e ações preventivas ou reparatórias de qualquer dano ao meio
ambiente e a seus trabalhadores que possa advir de qualquer atividade da
operação do projeto.
Recursos temporariamente não alocados: Conforme à política da AES Brasil,
os investimentos temporários permitidos deverão ocorrer em instrumentos de
renda fixa de alta liquidez atrelados a CDI, SELIC, índices de preços e pré-fixados.
A política em menção é suficiente para garantir que a Emissora usará instrumentos
financeiros para alocação temporária dos recursos com baixo risco de
contaminação.
Não foram identificadas lacunas sobre a Gestão de Recursos (Green Bond
Principle 3), em relação aos stantards de sustentabilidade adotados.
Portanto, sua classificação é de Liderança.

Relato

Liderança

A Unipar e a AES Brasil se comprometem a divulgar as informações acerca da
alocação de recursos e benefícios socioambientais do projeto até a maturidade da
Emissão. As informações financeiras serão auditadas em até 24 meses por uma
terceira parte e os compromissos descritos neste Parecer de Segunda Opinião
(SPO) serão objeto de verificação externa, para verificação do uso dos recursos e
dos benefícios ambientais.
Conforme consta na cláusula 2.7.2 da Escritura da Emissão e como confirmado
pelas empresas, o SPO será disponibilizado para os investidores e público em
geral nos respectivos websites da Unipar e da AES Brasil.
Os indicadores financeiros e ambientais da Emissão, também, serão divulgados
para os investidores e público em geral por meio do Relatório de Sustentabilidade
da AES Brasil, que estará disponível no website da empresa; já a Unipar divulgará
tais informações diretamente em seu website.
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Os indicadores a serem relatados são:
Indicadores Financeiros
a) Alocação de recursos no projeto (em R$).
Indicadores Ambientais
a) Capacidade instalada total (MW);
b) Volume de energia gerado (MWh);
c) Emissão de GEE evitada (mil tCO2e).
Não foram identificadas lacunas sobre o Relato (Green Bond Principle 4), em
relação aos standards de sustentabilidade adotados. Portanto, sua
classificação é de Liderança.

Equipe técnica responsável

______________
Natalia Lajo
Analista
nlajo@sitawi.net

______________
Cristóvão Alves
Avaliador Líder
calves@sitawi.net

Rio de Janeiro, 22/10/2021
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Declaração de Responsabilidade
A SITAWI não é acionista, investida, cliente ou fornecedora da Unipar nem da AES Brasil
ou de suas subsidiárias. A SITAWI forneceu parecer independente para a debênture verde
emitida em 2019 para a empresa do grupo AES Brasil. Em 2021, outra equipe da SITAWI
forneceu consultoria ESG para a AES Brasil. O projeto foi finalizado antes da contratação
deste parecer, e seu escopo não incluía a captação de recursos com critérios de
sustentabilidade. A SITAWI declara, desta forma, não possuir conflito de interesse e está
apta a emitir uma opinião independente acerca da emissão de debêntures verdes da Unipar
e AES Brasil para o Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.).
As análises contidas nesse parecer são baseadas em uma série de documentos, parte
destes são confidenciais, fornecidos pela Unipar e AES Brasil. Não podemos atestar pela
completude, exatidão ou até mesmo veracidade destes. Portanto, a SITAWI12 não se
responsabiliza pelo uso das informações contidas neste parecer.

ISSO NÃO É UMA RECOMENDAÇÃO
Frisamos que todas as avaliações e opiniões indicadas neste relatório não constituem uma
recomendação de investimento e não devem ser consideradas para atestar a rentabilidade
ou liquidez dos papéis.

12

A responsável final por esse relatório é a KOAN Finanças Sustentáveis Ltda., que opera sob o nome fantasia de SITAWI
Finanças do Bem.
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III. Performance socioambiental do projeto
Esta seção tem como objetivo avaliar a gestão socioambiental do Projeto Eólico Tucano I
(Tucano Holdings III S.A.), visando identificar se os planos e programas implementados e
previstos são capazes de medir, prevenir, mitigar e compensar seus eventuais impactos
negativos. Dessa maneira, é possível confirmar a capacidade do empreendimento de
contribuir para o desenvolvimento sustentável de maneira consistente. Além disso, foram
pesquisadas controvérsias sociais e ambientais envolvendo o projeto.
O Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.) se configura dentro da primeira fase
do Complexo Eólico Tucano. A Fase 1 do Complexo está composto de 10 (dez) subparques
(EOLs) com 365,8 MW de capacidade instalada, através de 59 (cinquenta e nove)
aerogeradores de 6,2 MW de potência cada, em uma área total de intervenção de 250,40
hectares. A maior parte da documentação avaliada nessa seção corresponde ao nível
complexo eólico como um todo, uma vez que o licenciamento ambiental, estudos e
programas implementados ocorreram no âmbito do complexo como um todo.

Financiamento do Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.)
A Tucano Holdings III S.A. (Emissora) é uma joint venture entre AES Brasil (50%) e Unipar
(50%), sendo esta última a Fiadora da emissão das debêntures para o Projeto Eólico
Tucano I (Tucano Holdings III S.A.).
O projeto é um empreendimento em desenvolvimento para a geração de energia elétrica a
partir do potencial eólico do estado da Bahia (BA), especificamente, do município de
Tucano, conforme Figura 1. Os recursos obtidos para o investimento no projeto eólico
equivalem aproximadamente a R$ 728 milhões.
O empreendimento contempla 25 aerogeradores com potência nominal de 6,2 MW cada e
155,0 MW de capacidade total instalada, equivalentes a 70,4 MWm de energia assegurada,
sendo 60 MWm comercializados pelo prazo de 20 anos com Unipar com entrega de energia
a partir de 2023.
O projeto está composto por três Sociedades de Propósito Específico (SPEs) e três usinas
eólicas (EOLs), conforme se detalha a continuação:
SPE
Tucano F6
Tucano F7
Tucano F8
Total

EOL
Tucano VI
Tucano VII
Tucano VIII
3

Aerogeradores
(nº)
8
9
8
25

Potência EOL
(MW)
49,6
55,8
49,6
155,0

As EOLs serão conectadas ao SIN, inicialmente, com redes de distribuição internas em
tensão 34,5 kV para interligação dos aerogeradores com a subestação coletora SE Tucano
500/34,5 kV, o qual, através da linha de transmissão LT 500 kV Tucano – Olindina, será
interligado à subestação SE Olindina 500 kV.
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Figura 1 - Localização do Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.)
(Bahia)

Fonte: AES Brasil

Análise Socioambiental do Projeto
A avaliação da performance socioambiental associada ao Projeto Eólico Tucano I (Tucano
Holdings III S.A.) foi realizada considerando a atual fase do projeto e tendo como
referências a legislação brasileira e os Padrões de Desempenho (PD) da IFC - International
Finance Corporation13.
Foram revisadas as licenças, autorizações, políticas, planos e documentação relacionada
a eventuais interferências do projeto com áreas de sensibilidade socioambiental (como
unidades de conservação14, áreas quilombolas15, assentamentos do INCRA16, territórios
indígenas17, sítios arqueológicos18, entre outros).
A performance socioambiental do projeto, analisada na Tabela 1, apresenta os seguintes
resultados:

13

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/PoliciesStandards/Performance-Standards
14
http://mapas.mma.gov.br
15
http://certificacao.incra.gov.br
16
http://certificacao.incra.gov.br
17
http://www.funai.gov.br
18
http://portal.iphan.gov.br
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Desempenho avaliado como “Superior” na dimensão Gestão Socioambiental,
“Confortável” nas dimensões Ambiental, Comunidades e Trabalhadores. Ressaltase que a presente avaliação reflete a atual fase de desenvolvimento do projeto.
Tabela 1 - Análise da performance socioambiental do projeto

Gestão socioambiental
•

Superior

Licenças e autorizações ambientais:

O Complexo Eólico Tucano (Fase 1) possui a Licença de Instalação do parque
emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA do Estado da
Bahia, a través da Portaria INEMA nº 22.262, emitida em 06/02/2021 com validade
até 06/02/2026.
Segundo o quadro de mapeamento das reservas legais (RLs) e seu o status no
Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais - CEFIR ou no Cadastro Ambiental
Rural - CAR, correspondente ao ano 2020, há 94 propriedades afetadas pelas
estruturas do empreendimento, das quais 48 possuem cadastro realizado, 33 estão
com cadastro em andamento e 13 estão com dados em obtenção. Das propriedades
com cadastro realizado, 03 apresentam intervenção de infraestrutura e 01 é
compensada em outro imóvel da mesma titularidade; das propriedades com dados
em obtenção, 04 apresentam intervenção de infraestrutura.
•

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e Certificados:

A Unipar e a AES Brasil têm implementado seus respectivos Sistemas de Gestão
Ambiental (SGA), certificados pela norma ISO 14001:2015. Ambos SGAs
estabelecem as diretrizes, regras e responsabilidades relativas à gestão dos aspectos
e impactos ambientais, sendo os documentos aplicáveis a todos os empreendimentos
das companhias. Especificamente, no SGA da AES Brasil são contempladas e
avaliadas as exposições das atividades das empresas a riscos locais, riscos
operacionais, riscos climáticos e riscos hidrológicos.
A AES Brasil possui uma Política de Sustentabilidade que visa determinar as
atuações da empresa perante as questões ambientais, tornando seus processos mais
sustentáveis, tal Política é aplicável a todas as subsidiárias da companhia.
A Unipar tem implementadas diretrizes gerais de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
(SSMA) em todas as localidades do grupo, tendo como um de seus objetivos a gestão
proativa com relação aos riscos ambientais, fazendo uso eficiente de energia e
recursos naturais, otimizando o uso de água em seus processos e gerenciando de
maneira responsável os resíduos, efluentes e emissões.
Segundo o Relatório de Sustentabilidade de 2020, a AES Brasil periodicamente
realiza auditorias ambientais internas e externas para aferir a adequação de seus
empreendimentos ao SGA. A cada três anos ocorre uma auditoria externa para
recertificação.
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Ambiental
•

Confortável

Interferência em áreas legalmente protegidas:

Um dos imóveis rurais do empreendimento tem interferência em Área de Preservação
Permanente (APP) de área 0,284 hectares, especificamente na Fazenda Cajueiro
Redondo, no município de Sátiro Dias.
Para o projeto foi implementado um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD) e Projeto Paisagístico com o objetivo de traçar medidas que propiciarão a
recuperação das áreas que serão atingidas pelas obras de implantação do Complexo
Eólico Tucano. O Plano aborda o controle de eventuais processos erosivos, medidas
físicas de recuperação das áreas alteradas pela implantação do empreendimento,
restabelecimento das condições edáficas das superfícies degradas, medidas
biológicas de replantio das áreas com espécies herbáceas e espécies vegetais
nativas e garantir a qualidade da revegetação através de um acompanhamento pósplantio.
•

Interferência na biodiversidade local:

O projeto conta com a Autorização de Supressão de Vegetação Nativa e a
Autorização para Manejo de Fauna, ambas através da Portaria INEMA nº 22.262,
emitida em 06/02/2021 com validade até 06/02/2026.
Um dos principais impactos do empreendimento à biodiversidade é em relação as
aves. Elas foram afastadas de seu ambiente natural e são influenciadas diretamente
pelo funcionamento do parque eólico. Isso ocorre, pois, as espécies locais são
adaptadas ao ambiente preservado e sensíveis à mudança no ambiente. A presença
dos aerogeradores pode provocar uma forma de distúrbio (“efeito barreira”).
O Estudo de Identificação e Mapeamento de Aves Migratórias na fase préimplantação no Complexo, com duração mínima de 12 meses, aborda como as aves
ocupam e utilizam a área onde o Complexo está sendo instalado para avaliar o risco
de colisão das espécies alvo.
De acordo com o Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre, que visa monitorar
a avifauna, quiropterofauna, herpetofauna e mastofauna na área diretamente afetada
(ADA) e na área de influência direta (AID) do empreendimento durante a fase de
implantação, a periocidade das campanhas deverá contemplar a sazonalidade da
região, isto é, as estações seca e chuvosa.
As atividades do Plano de Afugentamento e Resgate de Fauna, correspondentes ao
mês de julho de 2021, incluíram a captura de animais silvestres com métodos que
minimizem a promoção de stress e danos físicos, mas com a intenção de favorecer o
abandono espontâneo da área pela fauna.
O Plano de Resgate e Monitoramento da Flora, executado no mês de julho de 2021,
teve como objetivo realizar o resgate e salvamento de exemplares da flora local nas
áreas que venham a sofrer intervenção direta pela supressão vegetal.
De acordo com o Plano de Compensação Florestal, a revegetação com espécies
nativas será realizada em uma área de 8,156 ha nas margens do Riacho Seremão, e
está previsto o plantio de 420 mudas, porém há a previsão de se chegar a 2000 mudas
plantadas ao longo das margens no rio oriundas do viveiro florestal de 240 m2, que dá
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suporte ás atividades de Resgate de Flora e subsídio para a recuperação de áreas
degradadas do empreendimento.
•

Resíduos

O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS do projeto informa como
deve ser realizada a gestão de resíduos sólidos gerados na fase de implantação do
empreendimento em consonância com os aspectos legais. Seu público alvo está
composto por todos os trabalhadores, empresas e fornecedores envolvidos com a
gestão dos resíduos sólidos.
O PGRS segue a ordem de prioridade estabelecida na Lei nº 12.305/10 que
prescreve: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Os procedimentos
metodológicos incluem a classificação dos resíduos, segregar os resíduos por classe
e tipo, realizar treinamentos (sobre manuseio, vazamentos de produtos químicos,
coleta seletiva, reutilização, etc.), realizar vistorias periódicas das máquinas e
equipamentos, entre outros.
•

Recursos Hídricos e Efluentes

De acordo com o Relatório de Cumprimento de Condicionantes Estabelecidos na
Licença Prévia (RCC), o Programa de Proteção e Monitoramento de Recursos
Hídricos tem como objetivo definir as ações de proteção e de monitoramento
quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos que compõe a (AID) do Complexo
Eólico Tucano.
O período de maior susceptibilidade a impactos está na fase de implantação do
projeto; portanto, entre as medidas de proteção do Programa está o reuso de águas,
se possível, a fim de reduzir o volume de água explorado do aquífero; instalação de
impermeabilizantes nas áreas de parada de veículos para evitar o lançamento de
combustíveis e óleos lubrificantes nos solos; promover atividades de educação
ambiental para os trabalhadores e a população da AID.
O projeto possui as outorgas para captação de água subterrânea por meio de três
poços na Portaria INEMA nº 22.492 emitida em 16/03/2015 e com validade de
16/03/2025, Portaria INEMA nº 22.612 emitida em 30/03/2021 e com validade de
30/03/2025, e Portaria INEMA nº 22.718 emitida em 10/04/2021 e com validade de
10/04/2025.
•

Ruídos

O Programa de Controle e Monitoramento de Ruído da AES Brasil tem entre seus
objetivos medir o Nível de Pressão Sonora (NPS) para análise dos possíveis
impactos, assim como assegurar a manutenção da qualidade ambiental acústica das
populações circunvizinhas da área de influência direta (AID) e área de influência
indireta (AII), e avaliar o nível de pressão sonora (Leq) equivalente na área de estudo
durante as fases de pré-implantação (Marco Zero), implantação e operação do
empreendimento.
•

Emissões Atmosféricas e GEE

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da AES Brasil, a empresa realiza inventário
de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) com base nos conceitos do Programa
Brasileiro GHG Protocol, considerando as emissões diretas (escopo 1) e indiretas
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(escopos 2 e 3). No escopo 1 da empresa estão as fontes próprias de emissões de
combustão estacionária, combustão móvel e emissões fugitivas; escopo 2 contempla
o consumo de energia elétrica e o escopo 3 analisa as viagens a negócios e o
transporte dos colaboradores. A empresa divulga seu inventário no Registro Público
de Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol, tendo colocado como meta a
redução de suas emissões em 2% até 2023 em comparação com 2018. Em 2020,
houve uma redução de 11,3% das emissões de GEE, totalizando 715 tCO2e,
considerando os três escopos.
A Política de Sustentabilidade e a Declaração de Compromisso para Mudanças
Climáticas, ambas da AES Brasil, estabelecem as diretrizes para reduzir as emissões
de GEE na cadeia produtiva a partir de cinco frentes: engajamento, redução de
emissões GEE, inovação, transparência e gestão de riscos. Como consta no Relatório
de Performance ESG 2T21 da AES Brasil, o resultado deste comprometimento foi a
neutralização das emissões de 2020 da empresa, que também assumiu a meta de
positivar as emissões de GEE até 2030. A estratégia considera a redução, a
compensação e a positivação de emissões GEE.
Comunidades
•

Confortável

Saúde e Segurança da Comunidade:

Para o projeto se tem implementado o Programa de Comunicação Social (PCS) com
o objetivo principal de identificar a apreensão dos atores sociais, comunidades,
envolvidos e afetados, no que tange a implantação do empreendimento, como
também manter canais de informação sobre etapas, fases, condicionantes, impactos
e benefícios deste. O público prioritário do PCS são as comunidades da ADA e AID
do empreendimento.
Destaca-se que a AES Brasil estruturou seu Sistema de Gestão Social (SGS) para
responder às demandas sociais respeitando as características e singularidades do
território. O Complexo Eólico Tucano foi o primeiro ativo da empresa a ter o SGS
implementado, sendo assim, em 2020 foi realizado um diagnóstico para conhecer as
comunidades de Tucano, Araci e Biritinga, municípios onde está sendo construída a
primeira fase comercial do complexo, com o objetivo de planejar ações futuras de
apoio ao desenvolvimento local. Também, pelo SGS, foi estruturado um canal de
ouvidoria para atender consultas, reclamações ou dúvidas dos moradores vizinhos
ao Complexo Eólico Tucano.
•

Impacto em comunidades tradicionais:

O projeto não interfere em comunidades indígenas, áreas quilombolas ou
assentamentos do INCRA.
•

Reassentamento involuntário:

Não há evidência de realização de reassentamento involuntário associado ao
empreendimento.
•

Impacto em sítios arqueológicos e culturais:

Foram identificados o sítio arqueológico da Pedra na área do aerogerador número 58
e a ocorrência arqueológica da Estrada a 520 m do aerogerador número 33, fora da
ADA do Complexo, à margem do caminho utilizado por moradores das localidades
próximas. Conforme observado no Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico
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entregue ao IPHAN-BA em julho de 2020, o sítio da Pedra apresenta uma área
aproximada de 950 m2 com artefatos líticos produzidos em silexito dispersos em
superfície, já a ocorrência é constituída por fragmentos de cerâmica histórica. Foi
executado o plano de resgate de ambas áreas e os artefatos coletados em campo,
conforme o programa, serão entregues à instituição de guarda no final do
monitoramento, já que outras peças poderão ser identificadas nesta etapa.
O condicionante XXVI da Licença de Instalação refere-se à apresentação do
andamento no IPHAN do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico com
ênfase em três atividades: resgate do sítio arqueológico cadastrado, monitoramento
arqueológico e Projeto Integrado de Educação Patrimonial. O programa está
registrado com o Processo IPHAN 01502.000976/2019-11. Sobre a primeira
atividade, no Relatório do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico – Etapa
de Resgate – na área de implantação do parque, constam as intervenções
arqueológicas seguindo os procedimentos metodológicos de delimitação e escavação
para coletar e caracterizar o acervo cultural. O monitoramento arqueológico e o
Projeto Integrado de Educação Patrimonial foram realizados e constarão no Relatório
final, após a finalização de implantação do empreendimento.
Trabalhadores
•

Confortável

Condições de Trabalho e Gestão da Relação com os Trabalhadores:

O projeto possui um Plano de Gestão de Segurança e Emergências baseado nas
normas ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, o objetivo principal é estabelecer as
diretrizes para o Sistema de Gestão de Segurança do Trabalho. As práticas de
Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) seguem uma metodologia específica de
Levantamento de Perigos e Riscos que incluem atividades rotineiras e não rotineiras.
Os resultados da identificação dos perigos e avaliação compõem a Planilha de
Identificação e Avaliação dos Perigos e Riscos, devendo ser analisados
periodicamente e mantidos atualizados, e todos os documentos de SSO são
controlados através de uma lista mestre.
O Plano contempla processos de comunicação e relacionamento com as partes
interessadas para promover interação entre as diversas áreas e comunicação sobre
o sistema SSO, assim como procedimentos de gestão de competências com
requisitos de educação e treinamento os quais devem ser considerados no processo
de recrutamento e admissão.
Tanto a AES Brasil como a Unipar, por meio de suas políticas e procedimentos
internos, mostram compromisso para garantir os direitos básicos de seus
colaboradores. A AES Brasil e suas subsidiárias têm formalizado seu compromisso
de garantir direitos básicos a todos os indivíduos com os quais se relacionam em toda
sua cadeia de valor, através da Declaração de Compromissos sobre Direitos
Humanos como a equidade de tratamento e dignidade da pessoa humana;
erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou compulsório; combate à
prática de discriminação em todas suas formas e valorização da diversidade; entre
outros. Por sua parte, a Unipar, por meio de seu Código de Conduta, determina as
normas em defesa dos direitos humanos, buscando a aplicação das melhores práticas
de responsabilidade social determinadas pelo respeito, seriedade, transparência,
responsabilidade e comprometimento com o trabalho e com os colaboradores.
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•

Proteção da Mão-de-Obra:

O projeto conta com a contratação de uma empresa para a construção, aquisição e
engenharia das subestações e linha de transmissão do Complexo Eólico Tucano,
sendo a responsável nas obras do projeto pela implementação do Programa de
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (com período de
vigência de 21/09/2020 a 20/09/2021), o Plano de Gestão de Saúde e Segurança do
Trabalho – SST, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (com
validade de setembro de 2021 a agosto de 2022) e o Plano de Atendimento à
Emergências – PAE.
Por sua vez, para o projeto se tem implementado um Plano de Contratação de Mão
de Obra – PCMO com o objetivo de estruturar a mobilização e capacitação da mão
de obra local, através de formação profissional e tornando-os aptos para compor as
demandas do empreendimento.
Dessa forma, é possível concluir que a Emissora estabeleceu de maneira Confortável os
procedimentos para gestão de riscos socioambientais associados ao projeto de
financiamento do novo parque eólico da joint venture entre a Unipar e a AES Brasil, que
receberá aportes da Debênture Verde, bem como para garantir que o projeto contribua
para o desenvolvimento sustentável.

18 | PARECER INDEPENDENTE – DEBÊNTURE VERDE DA TUCANO HOLDINGS III

Outubro/2021

IV. Performance ASG das empresas
A Tucano Holdings III S.A. é uma joint venture entre a Unipar (50%) e a AES Brasil (50%)
para gerenciar o Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.), que é o objeto da
emissão avaliada neste parecer. A presente análise de performance ASG considera ambas
empresas.

a.

Unipar

A Unipar Carbocloro S.A. é uma empresa brasileira de capital aberto, constituída em 28 de
maio de 1969, atualmente conta com 1400 funcionários, tem atuação no segmento químico
e petroquímico produzindo, principalmente, cloro, soda e PVC (policloreto de vinila), além
de o hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, além do dicloroetano e o monocloreto de vinila,
ambos utilizados exclusivamente na produção do PVC. Os produtos da Unipar são insumos
para as indústrias têxteis, de papel e celulose, alimentos, bebidas, remédios, construção
civil, desinfetantes e tratamento de água, dentre outros. A empresa possui três unidades
produtivas localizadas em Cubatão (SP, Brasil), Santo André (SP, Brasil), e Bahía Blanca
(Buenos Aires, Argentina) para atender à demanda do Brasil e de outros países. A Unipar,
ademais de Tucano Holdings III S.A., também possui participação na Solalban, empresa
de geração de energia na Argentina.
A Unipar é controlada pela Vila Velha S.A. Administração e Participações, detentora de
61,5% do capital ordinário e de 23,3% do capital total. Sua estrutura acionária está ilustrada
na Figura 2.
Figura 2 - Estrutura Acionária da Unipar Carbocloro S.A.
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Luiz Barsi Filho
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e outros controladores
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Unipar Carbocloro S.A.
Fonte: Unipar (ri.unipar.com)

Para conduzir esse processo de análise foram propostos questionamentos à equipe da
Unipar, além da análise de documentos, dentre eles políticas, normas, contratos, estudos
e website da empresa.

•

Ambiental

A empresa possui uma Política de Sistema de Gestão Integrado (SGI) de qualidade,
segurança e saúde ocupacional, meio ambiente e responsabilidade social, o qual é
implementado com ações baseadas em objetivo e metas que consideram os impactos do
negócio. O SGI conta com um manual de implementação e manutenção. O SGI é auditado
internamente em intervalos planejados para garantir sua eficácia e que esteja conforme
com os requisitos das normas certificadas.
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O Sistema de Gestão Ambiental da Unipar Carbocloro consiste em um conjunto de ações
para o gerenciamento de todos os aspectos e impactos ambientais relacionados às suas
atividades, produtos e serviços. Este sistema, certificado pela norma ISO 14001:2015
emitida em novembro de 2020 e com expiração em março de 2023, inclui medidas para o
tratamento de todos os efluentes gasosos, líquidos e resíduos sólidos gerados. No caso
dos resíduos, todos são quantificados, classificados conforme as Normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), recebem tratamento e destinação final
ambientalmente adequada em aterros industriais devidamente projetados e licenciados
junto aos órgãos ambientais.
Para os efluentes líquidos, a empresa realiza o tratamento dos mesmos, através de três
unidades devidamente projetadas, licenciadas e operadas. Os descartes de efluentes
líquidos destas três unidades são monitorados e atendem os padrões estipulados na
legislação vigente. Já os efluentes gasosos, possuem sistemas de coleta e abatimento ou
incineração projetados, licenciados e operados, visando garantir o atendimento a
legislação vigente.
A Unipar dispõe do Sistema Safer, um sistema de segurança preventivo que simula
eventuais vazamentos de produto e fornece informações que auxiliam na tomada de
decisões em eventuais situações de emergência. O equipamento é composto por uma torre
meteorológica com sensores de direção e velocidade do vento, temperatura, radiação
solar, umidade e detectores de gás. As informações são registradas minuto a minuto por
um software capaz de fornecer dados em tempo real.
Com seu Programa de Gerenciamento Ambiental, a empresa conta com um conjunto de
medidas adequadas para o tratamento de todos os efluentes gerados em suas atividades.
A empresa possui, em sua área de fabricação, uma reserva natural de 650 mil m², que
inclui uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e um Criadouro
Conservacionista, ambos outorgados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Além do mais, a empresa realiza programas e
ações voltados à preservação da natureza, entre eles estão a Comissão Interna de Meio
Ambiente (Cima) e as Semanas de Meio Ambiente.
Por meio do procedimento interno Aspectos e Impactos Ambientais, a Unipar conta com
um processo proativo e contínuo de identificação de aspectos ambientais, avaliação de
impactos ao ambiente e, onde aplicável, implantação de medidas de controle.

•

Social

A Política de Responsabilidade Social da Unipar faz parte do Programa de Compliance e
estabelece diretrizes para o relacionamento estruturado com a comunidade ao entorno de
seus empreendimentos através do Conselho Comunitário Consultivo - CCC. O CCC
estabelece a comunicação com a comunidade para a elaboração e o desenvolvimento de
projetos voltados às questões ambientais, de saúde e de segurança, descritos em estatuto
específico disponível no website da companhia. A empresa também conta com o Programa
Fábrica Aberta com o objetivo de ser um canal de comunicação aberto e transparente entre
a fábrica e a comunidade. Este programa de visitas institui o contato direto com escolas,
ONGs, imprensa, autoridades, técnicos, entre outros.
Seu Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO) e Sistema de Gestão
de Qualidade são certificados pelas normas ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015,
respectivamente, ambas emitidas em novembro de 2020 e com expiração em março de
2023.
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Desde 1992, a Unipar é signatária do Programa Atuação Responsável, marca registrada
da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) adaptada do Responsible Care
Program, contando com a certificação correspondente emitida em agosto de 2021 e com
validade até março de 2023. O Programa é uma iniciativa da indústria química destinada a
demonstrar comprometimento na melhoria contínua das áreas de saúde, segurança, meio
ambiente e sustentabilidade. O Programa tem papel importante no que diz respeito aos
planos da companhia na regulamentação de suas instalações e prevenção de situações
de risco, estando presente em todas as unidades do Grupo Unipar.
A partir de seu Código de Conduta, que determina as normas em defesa dos direitos
humanos, a Unipar cumpre as ações, vistas como fundamentais, o respeito às leis
trabalhistas aplicáveis e a liberdade de associação, privacidade e oportunidades iguais de
emprego, bem como o reconhecimento das práticas trabalhistas justas, mantendo o
compromisso de compensação adequada, o direito de adequar as horas de trabalho, férias
remuneradas e a segurança no trabalho; para o qual, a companhia tem implementado
procedimentos como Condutas Gerais de Segurança e Saúde, Identificação de Perigos e
Avaliação de Riscos, Programa de Gerenciamento de Segurança do Trabalho, Plano de
atendimento às Emergências (PAE)
A Unipar estabelece, também por meio de seu Código de Conduta, o objetivo de manter
um ambiente de trabalho livre de assédio, discriminação e abuso de poder tendo esse
princípio aplicado aos colaboradores e também trabalhadores eventuais ou em atividades
patrocinadas ou relacionadas à Unipar. Ademais, está expresso no Código a não tolerância
e proibição e discriminação de raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião,
situação econômica ou outro aspecto social que seja base para afetar qualquer decisão.
Com respeito aos fornecedores da companhia, A Unipar exige que seus fornecedores
trabalhem de forma idônea e cumpram a legislação vigente, além de não utilizarem trabalho
escravo, forçado, compulsório, infantil ou qualquer outra forma de exploração que agrida a
dignidade humana, que seja ilegal ou antiética. A companhia tem implementado os
procedimentos internos de Avaliação de Desempenho de Contratadas e de Qualificação
de Fornecedores Críticos.
Outras duas certificações com as que a empresa conta são Halal e Kosher, ambas de
cunho religioso que seguem requisitos da jurisprudência correspondente para garantir
alimentos lícitos aos seguidores do islamismo e judaísmo, respectivamente.

•

Governança

A Unipar conta com sua Política Anticorrupção, a qual é aplicada em conjunto com o Código
de Conduta para reger o Programa de Compliance da companhia. A Política Anticorrupção
é direcionada ao comprometimento de sua administração na garantia de conformidade de
suas atividades e estabelecendo as regras internas que devem ser observadas por todos
os seus colaboradores, independente da função ou posição hierárquica. Nos termos desta
Política, a Unipar recusa, proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, suborno ou
pagamento de propina, seja com a administração pública ou privada, nacional ou
estrangeira.
A área de Compliance é liderada pelo Comitê de Ética, que é responsável pelas decisões,
instruções, recomendações e ações a serem adotadas buscando tornar efetivo o Programa
de Compliance da Unipar. No exercício de suas diretrizes, a Gerência de Compliance atua
como braço operacional do Comitê de Ética.
A Política de Gestão de Riscos da Unipar desenvolve métodos e procedimentos de
prevenção e mitigação de risco de crédito, risco de liquidez, risco com taxa de juros e risco
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com taxa de câmbio; tais riscos e os respectivos controles para mitigá-los são revisados
anualmente.
A empresa tem implementado a Política Interna de Gestão de Riscos Tecnológicos de
Processo visando a prevenir ocorrências de acidentes maiores de origem tecnológica nos
processos industriais que podem causar perdas catastróficas, de vida, ativos, danos ao
meio ambiente e impacto a reputação da companhia. A política tem como referências, entre
outros, a Norma Técnica P4.261, 2ª edição – Risco de Acidente de Origem Tecnológica e
o processo OSHA-1910.119 – Process Safety Management of Highly Hazardous
Chemicals. As metodologias de Análise de Vulnerabilidade, Análise de Camadas de
Proteção (LOPA) e mapeamento dos cenários de risco, assim como a Matriz de Riscos e
o Programa de Gerenciamento de Segurança de Processo – PGSP, conduzem a aplicação
da política.
Para o patrocínio de projetos, a companhia conta com um procedimento de seleção
conforme previsto na Política de Responsabilidade Social da Unipar. Os projetos devem
corresponder às modalidades de meio ambiente, educação, cultura e vulnerabilidade
social, podendo receber recursos próprios da Unipar ou por meio de lei de incentivo fiscal.
Quanto a comunicação, a companhia disponibiliza a Linha Direta Unipar, que é uma
ferramenta de comunicação direcionado ao recebimento de denúncias, sugestões,
perguntas e dúvidas dos colaboradores, fornecedores, clientes e demais interessados.
Também, prevê um procedimento para a identificação de partes interessadas e seus
requisitos relevantes para as dimensões de segurança e saúde, meio ambiente, qualidade
e responsabilidade social relacionadas às atividades, produtos e serviços da companhia,
assim como indicar formas de comunicação (recepção, registro e resposta de solicitações).

•

Controvérsias

Em relação à pesquisa de controvérsias que tenham gerado repercussão negativa na mídia
ou mesmo internamente na empresa, não foram identificados casos associados às
dimensões social, ambiental ou de governança; portanto, concluímos que a Unipar possui
práticas ASG adequadas e know how técnico de suas atividades, demonstrando plena
capacidade de medir, prevenir, mitigar e compensar riscos e sustentar as condicionantes
que lhe permitem receber recursos de um Título Verde.

b.

AES Brasil

A AES Brasil Energia S.A. é controlada pela The AES Corporation, e atua no setor de
energia elétrica há mais de 20 anos. Seu portfólio de ativos compreende nove usinas
hidrelétricas (São Paulo), três pequenas centrais hidrelétricas (São Paulo), quatro
complexos eólicos (Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia) e dois complexos solares (São
Paulo), totalizando 12.619,5 GWh de energia gerada bruta, 4,4 GW de capacidade
instalada operacional e em construção, e R$ 2,3 bilhões de receita operacional bruta em
2020. No mesmo ano, a empresa contou com 454 colaboradores próprios e 957
prestadores de serviços terceirizados.
O controle direto da AES Brasil é compartilhado entre AES Holdings Brasil e AES Holdings
Brasil II. A Figura 3 ilustra a estrutura acionária da empresa.

22 | PARECER INDEPENDENTE – DEBÊNTURE VERDE DA TUCANO HOLDINGS III

Outubro/2021
Figura 3 - Estrutura Acionária da AES Brasil
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Fonte: AES Brasil (www.ri.aesbrasil.com.br)

A capacidade instalada da AES Brasil deverá incrementar em 155,0 MW provenientes do
Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.), objeto da Emissão da Debênture de
Infraestrutura com requerimento de adicionalidade verde.
Para conduzir esse processo de análise foram propostos questionamentos à equipe da
AES Brasil, além da análise de documentos, dentre eles o Relatório de Performance ESG
correspondente ao segundo trimestre de 2021, políticas, normas, contratos, estudos e
website da empresa.

•

Ambiental

A empresa possui uma Política de Sustentabilidade formalizada que contempla as
diretrizes e compromissos da AES Brasil com questões ambientais, sendo aplicada,
também, para suas subsidiárias. A empresa tem implementado um Sistema de Gestão
Integrado (SGI), que engloba o Sistema de Gestão Ambiental e o Sistema de Saúde e
Segurança, contando com as certificações nas normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
e compreende 100% das unidades em operação.
A AES Brasil é signatária da Rede Brasil do Pacto Global e participante nas plataformas
Ação pelo Clima e Ação pelos ODS, responde ao CDP Segurança Hídrica e CDP
Mudanças Climáticas, e se uniu ao manifesto global Uniting Business and Governments to
Recover Better, liderado pela ONU.
Quanto à segurança hídrica, a AES Brasil afirma não possuir impactos sobre a
disponibilidade de água nas regiões em que opera. O Programa de Monitoramento da
Qualidade de Água incide na condição e transformações que ocorrem nos ambientes
aquáticos e nos reservatórios da empresa. Também, se tem implementado iniciativas em
prol da proteção de nascentes e, por meio de incentivo ao reflorestamento, os proprietários
rurais são incentivados a desenvolver ações de conservação.
A empresa possui uma Política de Biodiversidade e Uso da Terra aprovada pelo Comitê de
Sustentabilidade. Os programas ambientais desenvolvidos pela empresa incluem estudos
de manejo arqueológico, estudo de fauna e flora, monitoramento de qualidade de água,
monitoramento sedimentológico, erosão, plantas aquáticas, fauna aquática,
monitoramento e controle do nível da água nas barragens, produção de mudas, educação
ambiental e a reprodução e repovoamento de filhotes de peixes, além dos programas para
atendimento das licenças, adicionalmente, desenvolvimento do Programa Mãos na Mata
que estimula a restauração ecológica dos biomas nas áreas de operação das usinas.
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Outros programas que a AES Brasil tem implementado são: Programa de Monitoramento
e Conservação da Fauna Terrestre, Programa de Manejo Pesqueiro, Programa de Manejo
e Monitoramento de Macrófitas.
No primeiro semestre de 2021, a empresa registrou 95,19 hectares de Mata Atlântica e
Cerrado restaurados, 700.000 mudas de árvores produzidas, duas espécies ameaçadas
de extinção conservadas por meio de projetos, e R$ 6,39 milhões investidos em projetos
ambientais.
A AES Brasil conta com um Subcomitê de Mudanças Climáticas que reporta ao Comitê de
Sustentabilidade. A empresa elabora anualmente o Inventário de Emissões de GEE com
base nas diretrizes do Programa Brasileiro GHG Protocol e auditado por terceira parte
independente, e reporta o seu desempenho no Carbon Disclosure Project (CDP). Entre
2016 e 2020 a companhia reduziu em cerca de 50% suas emissões dos escopos 1 e 2.

•

Social

A AES Brasil possui o Programa de Diversidade e Inclusão, cuja governança conta com o
Comitê Executivo formado por todos os Diretores da AES. Os cinco pilares de Programa
são: gênero, cultura (compreende raça e etnia), LGBTQIA+, origens (compreende classes
socioeconômicas, religião e gerações) e Pessoas com Deficiência. Um dos primeiros
programas desenvolvidos com foco na promoção da diversidade foi a estruturação do curso
“Especialização Técnica em Manutenção e Operação de Parques Eólicos”, que é exclusivo
para mulheres e implementado no Complexo Eólico Tucano.
Quanto ao Sistema de Gestão Social (SGS) que está sendo implementado, este abrangerá
todos os ativos em operação ou em construção, e nele está estipulado que toda fase inicial
de construção de novos empreendimentos dispõe de consulta e relacionamento com a
comunidade, além de diagnóstico para conhecer mais sobre a comunidade, com o objetivo
de ampliar o impacto positivo das ações e desenvolvimento local.
Os indicadores do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, certificado na norma ISO
45001:2018, estão atrelados à remuneração variável de toda a Diretoria e da CEO. Além
disso, foram definidas metas de garantir zero acidentes fatais com colaboradores e
contratados, registrar taxa zero de LTI (lost time injury) para acidentes de afastamento, ser
referência em segurança de barragens no setor elétrico visando zero acidente ambiental e
preservar a segurança da população do entorno das operações visando zero acidente fatal.
Este sistema contempla o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), utilização de Equipamento
de Proteção Individual (EPI), Análise Preliminar de Risco (APR), abrangendo
colaboradores e terceiros; assim como procedimentos de preparação para emergência.
Diante a pandemia de COVID-19, a empresa estabeleceu que o quadro de colaboradores
administrativo fosse mantido trabalhando em suas residências e o quadro operacional
continuou sua atividade presencial seguindo um rígido protocolo para total proteção em
seus postos de trabalho.
A empresa possui a Política de Investimento Social Privado, Doações e Patrocínios que
direciona o Programa Caminhos AES Brasil, o qual centraliza as iniciativas de investimento
social privado, reforçando os atributos de sustentabilidade da marca nas comunidades
beneficiadas.
Além de integrar questões ambientais e de saúde e segurança, a Política de
Sustentabilidade, também, está pautada na Declaração de Compromissos sobre Direitos
Humanos, pela qual a empresa estabelece os princípios que norteiam a gestão cotidiana
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de seus negócios em toda sua cadeia de valor, sem que haja discriminação por raça, cor,
género, idioma, nacionalidade, religião, idade, preferência sexual, opinião política ou
condição social.
Em seu Código de Conduta, formalizado no documento “Guia de Valores AES - Das
palavras às ações”, a empresa estipula como seus valores norteadores a segurança, a
excelência e o trabalho em equipe, integrando-os em seus processos, operações e
relacionamento com seus grupos de interesse: colaboradores, acionistas, clientes,
fornecedores e comunidades; sendo esse último grupo apoiado por meio de práticas
sustentáveis de negócio com benefícios ambientais e sociais.

•

Governança

A AES Brasil está listada no segmento Novo Mercado da B3, que determina um elevado
padrão de governança; também, é signatária da Rede Brasil do Pacto Global e Pacto
Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção.
A empresa tem uma Política de Gerenciamento de Riscos que determina que todos os
riscos são controlados por meio de fichas de risco e avaliados considerando impactos
financeiros, socioambiental, de segurança, reputacional, regulatório e operacional. A
gestão de riscos é baseada no Enterprise Risk Management Framework e segue as
recomendações do Committe of Sponsoring Organizations (COSO).
Segundo o Relatório de Performance ESG, o Programa de Ética e Compliance se
fundamenta nas leis anticorrupção aplicáveis, como a Lei Brasileira 12.846/2013 (Lei da
Empresa Limpa), Lei Norte-Americana Contra Práticas Corruptas no Exterior (Foreign
Corrupt Practices Act, FCPA), a Convenção sobre o Combate ao Suborno da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (OECD Convention Against
Bribery), a Lei contra o Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act), e outras legislações
locais.
A Gerência de Auditoria Interna atua nos segmentos operacional, financeiro e de tecnologia
da informação.
A empresa possui um canal de denúncias e questionamentos para gerenciar e tratar
quaisquer não conformidades éticas. O canal está disponibilizado pela internet e telefone
com garantia de sigilo e anonimato.
Também, a AES Brasil implementou um Código de Conduta de Fornecedores que define
os requisitos e as expectativas aplicáveis para todos os fornecedores, contratados,
consultores e terceiros intermediários.

•

Controvérsias

Em relação ao estudo de controvérsias, concluímos que a AES Brasil, principalmente, por
meio da ex-subsidiária AES Eletropaulo, esteve envolvida em controvérsias de baixa
relevância, com mais de 4 anos de antiguidade. Todas foram condenações de pagamento
de multas, mas nenhuma relacionada ao Projeto Eólico Tucano I (Tucano Holdings III S.A.).
Vale frisar que quatro das cinco controvérsias identificadas envolveram a ex-subsidiária
AES Eletropaulo. Seu nível de responsividade foi considerado adequado para a resolução
de algumas delas, uma vez que a empresa mostrou não só cumprir com as exigências
judiciais, como também implementou medidas e processos para os danos causados não
ocorrerem novamente. Destaca-se que para classificar o nível de severidade foram
consultadas as respostas da empresa para as controvérsias identificadas em entrevista
com a mesma.
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Tabela 2 – Levantamento de controvérsias da empresa

Descrição

Nível de Severidade

(2015) Multa para a
AES Eletropaulo por
falhar nos critérios
de concessão de
descontos
para
consumidores
de
baixa renda.

Pouco significativo: Em 2015 a Arsesp aplicou
uma multa por R$ 1,6 milhão para a AES
Eletropaulo por falhar nos critérios de concessão
de descontos para consumidores de baixa renda.
A distribuidora havia cometido erros na aplicação
do custo de disponibilidade, erros na classificação
do consumidor de baixa renda que impactaram
nos valores homologados para a diferença de
receita, descumprimentos no esclarecimento para
cadastramento de consumidores classificados na
baixa renda e a solicitação indevida de subvenção
econômica.

Responsividade
Proativo:
Após
a
empresa interpor recurso
administrativo, a Arsesp
cancelou a multa por
falhas no esclarecimento
para cadastramento na
baixa renda e reduziu a
multa
relativa
a
identificação das unidades consumidoras, reduzindo o valor total da
multa para R$ 1,3 milhão.
(A empresa não faz mais
parte da AES Brasil)

Significativo: Em 2017 o Ministério Público do
Trabalho (MPT) pede a condenação da
Eletropaulo a pagamento de R$ 120 milhões por
terceirização ilícita e dumping social (adoção de
práticas lesivas aos trabalhadores com o objetivo
de aumentar lucros, provocando concorrência
econômica desleal). Segundo o MPT, a
companhia usava contratos com sete prestadoras
de serviços para burlar a legislação e mascarar a
(2017) Multa para a relação de emprego com terceirizados; a empresa Não-responsiva
AES Eletropaulo por tem mais terceirizados (8798) do que empregados (A empresa não faz mais
dumping social.
(6152). A fraude consistia em utilizar as parte da AES Brasil)
prestadoras de serviço como “departamentos”
dentro da própria empresa, desvirtuando o caráter
lícito
de
contratos
de
terceirização
(contraprestação apenas de atividades-meio sem
pessoalidade ou subordinação). O MPT afirma
que a fraude causou prejuízo ao FGTS e à
Previdência Social, aumentou o número de
acidentes, precarizou condições de trabalho e
reduziu salários e benefícios.

(2015) Multa para a
AES
Eletropaulo
pela inclusão de
cabos subterrâneos
inexistentes
e
cobrança indevida
na tarifa.

Pouco significativo: Em 2015 a AES recebeu
uma multa de R$ 98,9 milhões, estabelecida pela
Aneel, por 13 infrações relacionadas à
fiscalização da Base de Remuneração de Ativos
no terceiro ciclo de revisão tarifária. Entre as
irregularidades apontadas pela Aneel está a Não-responsiva
inclusão na base de remuneração do segundo (A empresa não faz mais
ciclo de 246,5 km de cabos subterrâneos que, parte da AES Brasil)
segundo a fiscalização, nunca existiram. A
agência reguladora já havia determinado a
restituição aos consumidores de R$ 626,05
milhões
que
haviam
sido
recebidos
indevidamente na tarifa pela empresa.
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Tabela 2 – Levantamento de controvérsias da empresa (continuação)

Descrição

Nível de Severidade

Responsividade

(2015) Multa para a
AES Brasil pela falta de
dados em um determinado ponto de medição.

Pouco significativo: Em 2015 a AES
Brasil recebeu uma multa de R$ 300.000 na
operação pela falta de dados em um
determinado ponto de medição. A Câmara
de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) precisa acessar e contabilizar os
dados de geração de energia das usinas
para que o agente possa ser remunerado
corretamente
pela
energia
gerada;
portanto, se houver alguma falha
operacional ou erros de medição que
acarretam no faturamento discrepante dos
volumes de energia produzidos, o agente
pode receber penalidade ou multas
indesejadas.

Proativa: A AES Brasil
contratou uma plataforma
de medição em tempo real
para garantir uma maior
segurança e agilidade em
suas operações diárias,
podendo acompanhar se
houve alguma ausência ou
ultrapassagens nas usinas
e verificar o envio de dados
para a CCEE.

Pouco significativo: Em 2016 a AES
Eletropaulo recebeu pela Arsesp uma multa
de R$ 45,7 milhões por irregularidade no
cálculo em indicador de qualidade que
mede o tempo e frequência em que o
(2016) Multa para a
consumidor fica sem energia elétrica; se os Não-responsiva
AES Eletropaulo por
índices ultrapassam as metas estipuladas (A empresa não faz mais
irregularidade em indipela ANEEL, a distribuidora deve devolver parte da AES Brasil)
cador de qualidade.
um porcentual aos seus clientes. Segundo
a agência, foram encontrados erros nas
compensações pagas aos consumidores
no ano de 2013. A empresa teria que
reavaliar as compensações dos clientes.
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V. Método
A análise da SITAWI é baseada em sua metodologia proprietária, fundamentada em
standards reconhecidos internacionalmente. Ela é composta de três etapas:
1) Avaliação da emissão – o primeiro passo é avaliar se a emissão tem como objetivo
contribuir com projetos que possuem potencial de impactos socioambiental positivo,
condizente com a condição de Título Verde. Para isso, comparamos a emissão aos
quatro componentes dos Green Bond Principles (GBP):
• Uso dos recursos (use of proceeds): propósito da emissão do título e alinhamento
desse com as categorias dos Green Bond Principles e da Climate Bonds Taxonomy;
• Processo de seleção e avaliação de projetos (process for project evaluation and
selection): procedimentos utilizados na escolha de projetos, alinhamento desses
projetos com a estratégia da companhia e benefícios ambientais gerados;
• Gestão dos recursos (management of proceeds): procedimento para gestão
financeira dos recursos captados, para garantir a destinação para projetos elegíveis
a classificação de Título Verde;
• Relato (reporting): Divulgação de informações sobre controle e alocação de
recursos, bem como dos impactos positivos esperados dos projetos.
2) Performance ASG da Empresa – avaliamos a empresa de acordo às melhores práticas
de sustentabilidade por meio de standards reconhecidos internacionalmente, como
GRI19 e outros. Nesse contexto, os principais aspectos analisados são:
• Políticas e práticas para medição, prevenção, mitigação e compensação dos riscos
ASG de suas atividades;
• Contribuição da empresa para o desenvolvimento sustentável e mitigação das
mudanças climáticas;
• Controvérsias em que a empresa está envolvida.

Legendas
Dicionário de definições e classificações adotadas neste relatório
Nível da Asseguração
Níveis de asseguração segundo a ISAE 3000.
Níveis de asseguração
Uma avaliação na qual o risco de asseguração é aceitavelmente baixo dentro
das circunstâncias do engajamento realizado. A conclusão é expressa de uma forma que
Razoável
transmite a opinião do profissional sobre o resultado da avaliação em relação aos
critérios observados.
Uma avaliação na qual o risco de asseguração do engajamento realizado é maior do que
Limitado
para um nível de asseguração razoável, porém ainda assim capaz de embasar os
principais argumentos utilizados na análise.

19

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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Controvérsias
Nível de Severidade e Responsividade relacionado a controvérsias.

Pouco significativo
Significativo
Muito significativo
Crítico

Proativa

Remediativa
Defensiva
Não-responsiva

Nível de Severidade
Descumpre a lei e/ou afeta aos stakeholders, mas não causa danos ou causa
dano mínimo que não necessitam de remediação.
Descumpre a lei e/ou afeta negativamente aos stakeholders, mas a
remediação dos impactos causados é simples e com custo pouco significativo
para a empresa.
Descumpre a lei e afeta negativamente os stakeholders, sendo o nível de
dificuldade e custo de remediação medianos.
Descumpre a lei e afeta negativamente os stakeholders, sendo os danos
irremediáveis ou de difícil e custosa remediação.

Responsividade
Além da empresa agir de maneira remediativa diante de uma controvérsia, ela
adota medidas que vão além da sua obrigação. Adicionalmente, a empresa
realiza procedimentos sistemáticos para evitar que o problema ocorrido se
repita.
A empresa realiza as ações necessárias para correção dos danos e se
comunica adequadamente com os stakeholders impactados.
A empresa realiza ações insuficientes para correção dos danos ou emite
comunicado sem realização de ações corretivas.
Não há qualquer ação ou comunicação da empresa em relação à controvérsia.
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Formulário Green Bond Principles
Green Bond / Green Bond Program
External Review Form

Section 1.

Basic Information

Issuer name: Tucano Holdings III S.A. (joint venture between AES Brasil and Unipar)
Review provider’s name: SITAWI
Completion date of this form: 22/10/2021
Publication date of review publication: 22/10/2021 (estimated)

Section 2.

Review overview

SCOPE OF REVIEW
The review assessed the following elements and confirmed their alignment with the GBPs:
☒

Use of Proceeds

☒

☒

Management of Proceeds

☒

Reporting

Process for Project Evaluation and
Selection

ROLE(S) OF REVIEW PROVIDER
☒

Consultancy (incl. 2nd opinion)

☐

Certification

☐

Verification

☐

Rating

☐

Other (please specify):

EXECUTIVE SUMMARY OF REVIEW
According to SITAWI, Tucano Holdings III issuance is aligned with the Green Bond
Principles and thus eligible to the market as a Green Bond. 100% of proceeds will be
directed to the implementation and/or reimbursement of expenses or debts related to the
Tucano I Wind Project. Unallocated proceeds will be invested in high liquidity, low risk, fixedincome instruments. The issuer is committed to report annually the proceeds allocation and
the environmental benefits of the projects in the AES Brasil Sustainability Report and
websites of Unipar and AES Brasil. The proceeds allocation and impact KPIs will be verified
by a third party within 24 months of the issuance. We conclude that AES Brasil and Unipar
have the capacity to measure, prevent, mitigate and offset risks and sustain the conditions
that give the debenture the status of Green Bond.
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Section 3.

Detailed review

1. USE OF PROCEEDS
Overall comment on section: The debenture's term sheet indicates that the
implementation and/or reimbursement of expenses or debts related to the Tucano I Wind
Project (Tucano Holdings III S.A.). The reimbursement period for project expenses is up to
24 months prior to issuance, covering expenses incurred between 2020 and 2021. The
company will allocate future expenses until December 2022. The financed projects meet
the eligibility requirements in the Climate Bonds Taxonomy and are aligned with the GBP.
Use of proceeds categories as per GBP:
☒

Renewable energy

☐

Energy efficiency

☐

Pollution prevention and control

☐

Sustainable management of living
natural resources

☐

Terrestrial and aquatic biodiversity
conservation

☐

Clean transportation

☐

Sustainable water management

☐

Climate change adaptation

☐

Eco-efficient products, production
technologies and processes

☐

Other (please specify):

☐

Unknown at issuance but currently
expected to conform with GBP
categories, or other eligible areas not
yet stated in GBPs

If applicable please specify the environmental taxonomy, if other than GBPs:

2. PROCESS FOR PROJECT EVALUATION AND SELECTION
Overall comment on section (if applicable): As stated in the AES Brasil Sustainability
Report, environmental audits are periodically carried out with internal teams to assess the
adequacy of the projects and units to the Environmental Management System (EMS).
Proceeds obtained through the green bond will avoid the emission of 38.050,64 tCO2e per
year and will contribute for an estimated energy generation of 70,4 MWm per year.
Evaluation and selection
☒
☐

Defined and transparent criteria for
projects eligible for Green Bond
proceeds
Summary criteria for project
evaluation and selection publicly
available

☐
☐

Documented process to determine
that projects fit within defined
categories
Other (please specify):

Information on Responsibilities and Accountability
☐
☐

Evaluation / Selection criteria subject
to external advice or verification
Other (please specify):

☒

In-house assessment
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3. MANAGEMENT OF PROCEEDS
Overall comment on section (if applicable): The debenture will have a 20 years repayment
term. All net proceeds will be allocated to the eligible projects and assets within 24 months
after the issuance. The allocation of proceeds will be made through special purpose
vehicles, which minimizes the risk of contamination of proceeds. In addition, the debenture
is characterized under the law 12.431 as incentivized debentures. Proceeds temporally not
allocated to the projects will be held in low-risk high liquidity fixed-income instruments. The
issuance represents about 27,5% of the project total costs.
Tracking of proceeds:
☒

Green Bond proceeds segregated or tracked by the issuer in a systematic manner

☒

Disclosure of intended types of temporary investment instruments for unallocated
proceeds
Other (please specify):

☐

Additional disclosure:
☐

Allocations to future investments only

☒

Allocations to both existing
and future investments

☐

Allocation to individual
disbursements
Disclosure of portfolio balance of
unallocated proceeds

☐

Allocation to a portfolio of
disbursements
Other (please specify):

☐

☐

4. REPORTING
Overall comment on section (if applicable): AES Brasil will disclose on its annual
Sustainability Report and both Unipar and AES Brasil will disclose annually on their
respective websites the proceeds allocation on related projects and the environmental
benefits’ main indicators of the projects, namely allocation of proceeds in the project, total
installed capacity (MW), amount of energy generated (MWh) and avoided GHG emissions
(thousand tCO2e).

Use of proceeds reporting:
☐

Project-by-project

☒

On a project portfolio basis

☐

Linkage to individual bond(s)

☐

Other (please specify):

☐

GB financed share of total investment

☐

Semi-annual

Information reported:
☒ Allocated amounts
☐ Other (please specify):
Frequency:
☒ Annual
☐ Other (please specify):
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Impact reporting:
☐

Project-by-project

☒

On a project portfolio basis

☐

Linkage to individual bond(s)

☐

Other (please specify):

☐

Semi-annual

Frequency:
☒ Annual
☐ Other (please specify):
Information reported (expected or ex-post):
☒ GHG Emissions / Savings

☐

Energy Savings

☒ Other ESG indicators (please
specify): volume of energy generated
(MWh), avoided GHG emissions
(thousand tCO2e)
Means of Disclosure
☐

Information published in financial
report

☒

Information published in
sustainability report

☐

Information published in ad hoc
documents

☒

Other (please specify):
companies’ website

☒

Reporting reviewed (if yes, please specify which parts of the reporting are
subject to external review): allocation of proceeds and impact KPIs.

Where appropriate, please specify name and date of publication in the useful links
section.
USEFUL LINKS (e.g. to review provider methodology or credentials, to issuer’s
documentation, etc.)
-

https://www.aesbrasil.com.br/pt-br/relatorios-de-sustentabilidade
www.ri.unipar.com

SPECIFY OTHER EXTERNAL REVIEWS AVAILABLE, IF APPROPRIATE
Type(s) of Review provided:
☐

Consultancy (incl. 2nd opinion)

☐

Certification

☐

Verification / Audit

☐

Rating

☐

Other (please specify):

Review provider(s):
Date of publication:
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ABOUT ROLE(S) OF REVIEW PROVIDERS AS DEFINED BY THE GBP

(i)

Consultant Review: An issuer can seek advice from consultants and/or institutions
with recognized expertise in environmental sustainability or other aspects of the
issuance of a Green Bond, such as the establishment/review of an issuer’s Green
Bond framework. “Second opinions” may fall into this category.

(ii)

Verification: An issuer can have its Green Bond, associated Green Bond framework,
or underlying assets independently verified by qualified parties, such as auditors. In
contrast to certification, verification may focus on alignment with internal standards
or claims made by the issuer. Evaluation of the environmentally sustainable features
of underlying assets may be termed verification and may reference external criteria.

(iii)

Certification: An issuer can have its Green Bond or associated Green Bond
framework or Use of Proceeds certified against an external green assessment
standard. An assessment standard defines criteria, and alignment with such criteria
is tested by qualified third parties / certifiers.

(iv)

Rating: An issuer can have its Green Bond or associated Green Bond framework
rated by qualified third parties, such as specialized research providers or rating
agencies. Green Bond ratings are separate from an issuer’s ESG rating as they
typically apply to individual securities or Green Bond frameworks / program.
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