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Somos parte da ISA. Viajamos milhares de quilômetros 
para transmitir energia Elétrica para regiões, indústrias 

e residências na América Latina. 

A energia nos move

Somos a maior rede de transmissão de energia 

elétrica em alta tensão da América Latina.
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da energia do 
Estado de São 
Paulo

92 %

Líder nacional no setor de 
transmissão de energia elétrica

30 %

da energia 
do país

17
Estados

~ 21.000 km*
de linhas de transmissão

28.400 km 
de circuito

81.400 MVA* 
Capacidade instalada 

de transformação

137* 
Subestações próprias

22 GW 
Conexão de fontes 
renováveis

Nota:
*ativos em operação e em construção



Longevidade 
corporativa

Valor ao 
acionistas

Impacto social e 
ambiental           
positivo

Nossa estratégia Criar valor 
sustentável



Nosso compromisso

20302022

100% carbono neutro    

em todas as nossas 
operações

9 milhões de toneladas de 

CO2 reduzidas

2021

+7 milhões de 

toneladas de CO2e

2021

80%



Países onde a onça foi 
extinta

Uruguai e El Salvador

Iniciativa do Corredor 
da Onça-Pintada

Um dos maiores corredores 
biológicos para a 

conservação de espécies

Onça-Pintada (Panthera 
onca)

Incluído na Lista Vermelha 
de Espécies Ameaçadas da 
União Internacional para a 

Conservação da Natureza

Principais ameaças :

Perda de habitat, caça 
e tráfico ilegal

Presença da onça:

18 países na América 
Latina

Do México à Argentina: 

7.000.000 km2

Compartilhamos uma pegada 
geográfica com a onça-
pintada e a onça-parda:

Seu habitat coincide 
com as regiões onde a 
ISA está presente



Como executamos o 
Programa?

Apoiamos com recursos técnicos e 
financeiros para o desenvolvimento do 
projeto, registro, seguimento, verificação 
e relatórios necessários para emitir e 
comercializar créditos de carbono 
certificados com os mais elevados 
padrões internacionais (VCS + CCB e 
Gold Standard).

As iniciativas selecionadas receberão 
apoio técnico para conhecer o 
estado de conservação da 
biodiversidade que habitam na 
área do projeto.



Serra do Amolar
Dra. Letícia Larcher

LOGO IHP



Somos o Instituto Homem Pantaneiro: 
uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2002

A nossa missão é preservar o pantanal



Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar



Estratégia

Produção de Natureza

ÁREAS

PROTEGIDAS

ECOSSISTEMA 
COMPLETO

Vida Silvestre e 
Território

ECOTURISMO

Infraestrutura, desenvolvimento de 
economia local, reconhecimento 

internacional

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL

Benefícios para a 
comunidade local







Ciclo Técnico do Projeto



135 mil hectares
Área do projeto

644.471 tCO2e 
Redução líquida estimada de emissões na área de 
projeto – comparado com o cenário sem o projeto 

90% 
Redução de 90% do cenário de base de 
desmatamento, bem como levar em 
consideração os incêndios não prescritos 



Certificações do
projeto

CCB: Clima, Comunidade e 
Biodiversidade

Benefícios para as comunidades e a 
biodiversidade

VCS: Padrão de carbono verificado

Certificação de Carbono



Evitar o desmatamento não planejado e aumentar a 
funcionalidade do ecossistema, permitindo a regeneração 
do desmatamento, reduzindo assim a fragmentação do 
ecossistema.

Reforçar a governança local e a gestão de áreas protegidas a 
nível do bioma

Proteger e conservar de forma permanente 130.000 hectares na região   
do Pantanal, assim como as ações no Alto Pantanal

Aumentar a quantidade de carbono sequestrado na floresta 
nativa permanente

Proteger uma área florestal de alto risco para viabilizar um refúgio 
natural para as seguintes populações: onça-pintada (Panthera onca), 

ariranha (Pteronura brasiliensis), tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla), tatu-canastra (Priodontes maximus) 
e anta (Tapirus terrestris)



Coexistência entre 
onças e comunidades



www.institutohomempantaneiro.org.br

leticia@institutohomempantaneiro.org.br

+55 (67)  3232 3303

+55 (67) 99688 3814
Ladeira José Bonifácio 171, Porto Geral, Corumbá, MS – CEP 79.300-010

@ihp_pantanal_

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/2566


