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SASB - Caderno 2021 
 
 
O SASB (do inglês Sustainability Accounting Standards Board) é uma organização sem fins lucrativos que define os padrões de relatórios financeiros. Fundado em 
2011 para desenvolver e disseminar os padrões de contabilidade de sustentabilidade, ele desenvolveu um conjunto completo de 77 padrões relativos a diversos 
setores industriais.  
Em novembro de 2018 o SASB publicou os padrões específicos dos setores, aplicáveis globalmente, que identificam um conjunto mínimo de temas de 
sustentabilidade financeiramente relevantes e as métricas associadas para cada um dos setores. No caso da InterCement foi utilizado a estrutura de materiais de 
construção EM-CM 
Os indicadores SASB da estrutura EM-CM- Materiais de construção do ano de 2021 da InterCement resumem o desempenho de sustentabilidade financeiramente 
relevantes e fornecem, sempre que possível, tendências de desempenho de três anos nas métricas SASB. Alterações nos dados e revisões podem ocorrer ao longo 
do ano devido à aprimoração dos métodos de coleta.                
Consulte o Relato Integrado 2021 para obter mais detalhes sobre a metodologia de relato. 
Para mais informações sobre o SASB visite www.sasb.org            
 
 
Última atualização: 06 de março de 2022            

           
            
Documento elaborado pela Combustech como parte integrante do Relato Integrado da InterCement 2021. 
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EM-CM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
 

Tópico: Emissões de gases de efeito estufa 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2019 2020 2021 

Emissões brutas escopo 1, porcentagem das emissões cobertas por 
limites regulatórios. 
  

Quantitativo 
  

Toneladas 
(t) CO2e 

EM-CM-
110a.1 
  

4.644.929 5.162.323 5.494.122 

Percentual (%) 0% 0% 0% 

Discussão sobre estratégia ou plano de longo prazo e de curto prazo 
para gerenciar as emissões do Escopo 1, metas de redução de 
emissões e uma análise do desempenho versus essas metas. 

Discussão e 
análises 

n/a EM-CM-
110a.2 

A InterCement está definindo as suas 
metas de Emissões de GEE. Este 
processo faz parte da Jornada ESG da 
empresa. 

 
 

Tópico: Qualidade do ar 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2019 2020 2021 

   (1) NOx (excluindo N2O). Quantitativo Toneladas (t) EM-CM-
120a.1 

12.045 11.443 14.258 

   (2) SO2. 3.052 2.212 3.571 

   (3) Material particulado. 815 891 795 

   (4) Dioxinas/furanos. _  _  2,59x 10-9 

   (5) Compostos orgânicos voláteis (VOCs). _  _  96 

   (6) Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). _  _  _  

   (7) Metais pesados. _  _ 9 

 
 
 
 



Tópico: Gestão de energia 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2019 2020 2021 

(1) Energia total consumida. Quantitativo Giga joules (GJ) EM-CM-
130a.1 

23.374.707 25.408.261 27.522.759 

(2) Porcentagem de eletricidade da rede elétrica. Percentual (%) 13% 13% 13% 

(3) Porcentagem de energia alternativa (biomassa + resíduos). Percentual (%) 25% 22% 22% 

(4) Porcentagem de renovável (biomassa). Percentual (%) 12% 10% 9% 

 
 

Tópico: Gestão de água 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2019 2020 2021 

(1) Água captada. Quantitativo Mil metros 
cúbicos (m³) 

EM-CM-
140a.1 

1.674 1.653 1.964 

(2) Porcentagem de água reciclada. Percentual (%) N.A. N.A. N.A. 

(3) Porcentagem em regiões de estresse hídrico. Percentual (%) 0% 0% 0% 

 
 

Tópico: Gestão de resíduos 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2019 2020 2021 

(1) Quantidade de resíduos gerados. Quantitativo Toneladas (t) EM-CM-
150a.1 

16.533 17.888 9.274 

(2) Porcentagem de perigosos. Percentual (%) 7% 6% 18% 

(3) Porcentagem de reciclados. Percentual (%) 37% 38% 79% 

 
 
 



 
Tópico: Impactos na biodiversidade 

Métrica de contabilização Categoria Unidade de 
medida 

Código 
SASB 

2021 

(1) Descrição das políticas de gestão ambiental e práticas das unidades em 
operação. 

Discussão e 
análises 

n/a EM-CM-
160a.1 

Relato Integrado 2021 e 
Caderno de Indicadores 

(2) Área impactada. Quantitativo Hectares (ha) EM-CM-
160a.2 

N.A.  

(3) Porcentagem de área impactada restaurada.  Percentual (%)  N.A.  

Relato Integrado 2021 e Caderno de Indicadores 
 
 
 

Tópico: Saúde e segurança do trabalhador 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2021 

Taxa de incidentes reportáveis (TRIR). Quantitativo Taxa EM-CM-
320a.1 

0,2 

Taxa de frequência de quase acidente (NMFR) para (a) empregados tempo integral. 1,0 

Taxa de incidentes reportáveis (TRIR). 0,2 

Taxa de frequência de quase acidente (NMFR) para empregados contratados. 0,8 

Número de casos relatados de silicose. Número EM-CM-
320a.2 

0  

 
 
 

  



 
Tópico: Inovação de produto 

Métrica de contabilização Categoria Unidade de 
medida 

Código 
SASB 

2021 

Percentual de produtos que se qualificam para obtenção de créditos em 
construção sustentável e certificações. 

Quantitativo Percentual (%) 
da receita 
anual 

EM-CM-
410a.1 

0  

Percentual dos produtos que endereçam as seguintes questões: redução de 
energia, água, e/ou impactos de materiais durante o uso e/ou produção. 

 Moeda do 
relato, 
percentual (%) 

EM-CM-
410a.2 

0  

 
 
 

Tópico: Integridade e transparência 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2021 

Total de perdas monetárias como resultado de processos legais associados a 
atividades de cartel, fixação de preços e atividades antitruste. 

Quantitativo Moeda do 
Relato 

EM-CM-
520a.1 

R$ 0  

 
 
 

Métricas de atividade 
Métrica de contabilização Categoria Unidade de 

medida 
Código 
SASB 

2021 

Produção da maior linha de produção- total de produtos cimentícios. Quantitativo Toneladas (t) EM-CM-
000.A 

Não informado  

 
 
 
 
 



Expediente 
 
 
Coleta de dados de indicadores do Relato Integrado 2021 InterCement 
Sistema da Combustech 
 
Gestão do projeto e indicadores 
Combustech Tecnologia da Combustech 
 
Projeto gráfico e diagramação 
RXMG – Rener Cançado 
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