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Outubro de 1987

“ The danger of ozone depletion 
is only part of the problem; 
scientists are also concerned 
about the "greenhouse effect," 
a long-term warming of the 
planet caused by chemical 
changes in the atmosphere.”

Abril de 2001



Abril de 2008



Conseqüências  das mudanças  climáticas

• Perdas significantes de biodiversidade 
através da extinção de espécies. (IPCC 2007)

• A produtividade de culturas importantes será
reduzida, assim como a produção de rebanhos, 
provocando conseqüências adversas na oferta 
de alimentos. Estimativas apontam para o 
aumento do número de pessoas sob risco de 
fome. (IPCC 2007)

• Mudanças nos padrões de precipitação são 
estimadas, afetando significativamente a 
disponibilidade para consumo humano, 
agricultura e geração de energia. (IPCC 2007) 



CARBON FREE

• Reduzir

• Reutilizar

• Reciclar

• Compensar emissões

Duas etapas principais:

1.Contabilizar as emissões que serão compensadas 
e a quantidade de árvores que serão plantadas

2. Plantio, manutenção nos dois primeiros anos e 
monitoramento dos restauros



Sítio São João – São Carlos

Área de implantação



Ele certifica que a empresa, evento ou produto reduz 
sua contribuição para o Aquecimento Global e 
colabora com a preservação da biodiversidade 
brasileira e a preservação dos recursos hídricos.



Contribuição de Projetos florestais

• Restauros Florestais podem contribuir significativamente 
para o portfolio de mitigação global de baixo custo 
propiciando uma sinergia entre adaptação e 
desenvolvimento sustentável (IPCC 2007)

• Projetos florestais adequadamente desenvolvidos e 
implementados terão co-benefícios substanciais no que 
diz respeito a geração de renda, manutenção da 
biodiversidade, preservação dos recursos hídricos, 
produção de madeira e fibras, assim como serviços 
estéticos e recreacionais. (IPCC 2007)

GHG Protocol:

Fruto de uma parceria entre empresas, ONG’s e governos de diversos 
países, foi produzido pelo World Resources Institute (WRI) e pelo World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), lançado em 1998, 
com o objetivo de desenvolver um padrão de contabilização e divulgação 
de emissões de GEE internacionalmente aceitas. 

PROTOCOLO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA

imagem: Protocolo GEE Normas Corporativas de Transparência e Contabilização



“O GHG Protocol Corporate Standard fornece normas e 
diretrizes para empresas e outros tipos de organizações, 
que estejam a preparar inventários de emissões de GEE”

METODOLOGIA

CO2 Dióxido de carbono 
CH4 Metano 
N2O Óxido nitroso

HFCs Hidrofluorocarbonos
PFCs Perfluorocarbonos 
SF6 Hexafluoreto de enxofre

Compreende o registros e relatórios referente aos seis gases 
com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto: 

o Emissões decorrentes de fontes que pertencem ou são 
controladas pela empresa.

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS

ESCOPO 1
Imagem: http://www.eyje.com/pictures/amazing/Piracy_Helps_Stop_Global_Warming_PIC



o Contabiliza as emissões de GEE da geração de eletricidade 
adquirida ou consumida pela empresa

o O uso da água também é considerado, uma vez que o tratamento e 
distribuição da mesma implica em consumo elétrico

ESCOPO 2

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS
Imagem: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=305761&page=2

utilização de produtos e serviços vendidos 
transporte dos funcionários

material consumido

o É uma categoria opcional, que permite a abordagem das demais 
emissões indiretas. As emissões do escopo 3 são conseqüência 
das atividades da empresa, mas ocorrem em fontes que não 
pertencem ou não são controladas pela mesma

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS

ESCOPO 3

imagem: Relatório Ambiental Portugal 2005



ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS

Visão geral dos âmbitos e emissões ao longo de uma cadeia de valor
imagem: Protocolo GEE Normas Corporativas de Transparência e Contabilização

MARTINS, O.S. Determinação do potencial de seqüestro de carbono na 
recuperação de matas ciliares na região de São Carlos, SP. 2004

1550 árvores/ha                  190 kg CO2/árvore

São Carlos, SP         Contato Mata Estacional com Cerrado (referencial conservador)



Revisão bibliográfica

Assim, a TGI considera que um restauro de APP ripária seqüestra 320 ton CO2/ha em 38 anos
O Quanto isto é conservador?

Modelagem de Biomassa Potencial SP, 
produzido para a SMA‐SP (Não ciliar)

Modelo Cerrado e Mata Atlântica em 
conclusão para LCCS Banco Mundial

ONDE PLANTAR?

I  Sempre em APP

II Seguindo um Banco de áreas oficial

III Maximizando ganhos ambientais

IV Maximizando ganhos sociais



ONDE PLANTAR?

I  Sempre em APP

EX I:

II Seguindo um Banco  de áreas oficial

EX II:

ONDE PLANTAR?



EX III:

III Maximizando ganhos ambientais

ONDE PLANTAR?

EX (IV):

IV Maximizando ganhos sociais

ONDE PLANTAR?



O que a Logística Agroindustrial 

tem a ver com tudo isso?

Óleo Diesel

1 C12H26 + 37/2 O2 → 12 CO2 + 13H2O

170 528



Caso prático

Empresa de Transportes

Período da análise: 12 meses

Emissão: 794 toneladas de CO2

Árvores: 4.562

Local de plantio: São Tomás de Aquino

Fórmula 1 - atual



Fórmula 1 - proposta

Possibilidade de Redução
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43% de redução



Obrigado . . . ricardo@iniciativaverde.org.br


