
INVENTÁRIO – CÁLCULO DE EMISSÃO DE CO2 

1. INTRODUÇÃO 

A finalidade deste documento é relatar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) associadas às 
locações de automóveis aderentes ao programa Locação Carbon Free lançado pela Movida Aluguel de 
Carros, realizadas desde Maio de 2011. O inventário de emissões de GEE foi realizado com base nos 
princípios orientadores constantes no Programa Brasileiro GHG Protocol, que foi elaborado pelos Centros 
de Estudos em Sustentabilidade (GVces) da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio 
Vargas (EAESP-FGV) e World Resources Institute (WRI) com base nos protocolos internacionais 
elaborados pelos Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas) e World Resources Institute / World Business Council for Sustainable Development 
- WRI/WBCSD (Instituto de Recursos Mundiais / Conselho Mundial de Empresas para o Desenvolvimento 
Sustentável), considerados como os protocolos mais completos disponíveis até ao momento. O GHG 
Protocol Corporate Standard, elaborado pelo WRI e pelo WBCSD, base para o programa brasileiro, é a 
normativa mais reconhecida e mundialmente utilizada pelas empresas para elaboração dos seus 
inventários de emissões de GEE, compreendendo os registros e relato dos seis gases de efeito de estufa 
abrangidos pelo Protocolo de Quioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), oxido nitroso (N2O), 
hidrofluorcarbonetos (HFCs), perfluorcarbonetos (PFC5), e hexafluoreto de enxofre (SF6). 

No âmbito do presente relatório de emissões, por uma questão de coerência com as práticas internacionais, 
serão utilizados os potenciais de aquecimento global de cada um dos Gases de Efeito de Estufa e os 
resultados serão relatados de forma agregada e expressos em uma única unidade, em CO2 equivalente 
(CO2e). 

2. ESCOPO DO INVENTÁRIO 

O presente inventário contempla as locações de veículos aderentes ao programa Locação Carbon Free. O 
primeiro plantio foi realizado com os valores arrecadados dos meses de mai/09 a out/09. O segundo plantio 
foi realizado dos valores arrecadados de Nov/09 a mar/11 e posteriormente, a quantificação de emissões 
de GEE das locações aderentes ao programa será realizada com uma periodicidade trimestral. Na 
realização do inventário de emissões de GEE do das locações de veículos no âmbito do programa foram 
consideradas as seguintes fontes de emissão: 

• Emissões diretas (Escopo 1) Emissões da queima de combustíveis fósseis nos veículos locados no 
período considerado e aderente ao programa de neutralização de emissões; 

• Emissões diretas (Biomassa) Emissões da queima de combustíveis fósseis nos veículos locados no 
período considerado e aderente ao programa de neutralização de emissões. 

3. CÁLCULO DE EMISSÕES DIRETAS 

O cálculo da emissão total de CO2 equivalente foi realizado com as mais recém lançadas ferramentas de 

cálculo (versão 3) disponibilizadas pelo Programa Brasileiro GHG Protocol em 2010 (www.fgv.br/ces/ghg). 

O uso dessas ferramentas é aconselhado, uma vez que elas foram revisadas por peritos e líderes da 

indústria, são regularmente atualizadas, e são tidas como as melhores disponíveis (GVces & WRI 

2010).As emissões de cada GEE (CO2, CH4, N2O etc.) são calculadas separadamente e então 

convertidas à equivalente de CO2 com base no seu potencial de aquecimento global, através dos 

métodos abaixo descritos: 

3.1. Cálculo de Emissões Diretas de GEE 

3.1.1. Queima de combustíveis fósseis e de biomassa a partir de fontes móveis 

Todas as emissões de GEE dos veículos locados (fontes móveis) dentro do âmbito do programa Locação 
Carbon Free são tratadas como emissões diretas. Depois de 1 ano de estudos, com pesquisa feita com os 
clientes Movida, foi adotado que 95% do total de quilômetros rodados no período foram com combustíveis 
de biomassa (etanol) e 5% utilizaram combustíveis fósseis (gasolina). 

3.1.2. Escopo 1: Emissões diretas de GEE 

Emissões diretas de GEE são as provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela 
organização, como, por exemplo, as emissões de combustão em caldeiras, fornos, veículos da empresa ou 
por ela controlados, emissões da produção de químicos em equipamentos de processos que pertencem ou 
são controlados pela organização, emissões de sistemas de ar condicionado e refrigeração, entre outros. 
As emissões diretas de CO2 resultantes da combustão de biomassa não deverão ser incluídas no Escopo 
1, mas, sim, comunicadas separadamente. 

3.1.3. Emissões de biomassa 



Emissões resultantes da combustão de biomassa devem ser tratadas de forma diferente daquelas 
provenientes de combustíveis fósseis. O CO2 liberado na combustão de biomassa é igual ao CO2 retirado 
da atmosfera durante o processo de fotossíntese e, dessa forma, é possível considerá-la "carbono neutro". 
As emissões de CO2 advindas da combustão da biomassa devem ser excluídas dos Escopos 1, 2 e 3 e ser 
reportadas separadamente, requerimento este para prover consistência com o inventário nacional. Por 
outro lado, as emissões de CH4 e N2O não podem ser consideradas neutras, em virtude de estes gases 
não serem removidos da atmosfera durante o crescimento da biomassa. Neste caso, as emissões de CH4 
e N2O devem ser incluídas nos escopos. A distinção entre os combustíveis deve ser considerada quando 
for executada a contabilização das emissões da queima de combustíveis compostos por mistura de 
biomassa e de origem fóssil. 

3.1.4. Fórmula de cálculo 

Se apenas estiverem disponíveis dados do tipo de veículos e distâncias percorridas (veículo/quilometro 
rodado), as emissões de GEE de fontes móveis podem ser calculadas da seguinte forma: Ef = (Dv * FEfv) 
* EFf Onde: Ef - emissões de GEE para combustível do tipo f Dv – Distância percorrida (quilômetros) FEfv 
- Eficiência do consumo de combustível f do veículo v (litros por quilômetro) EF f - fator de emissão para o 
tipo de combustível f. 

4. MUDAS NATIVAS 

Para a neutralização, leva-se em consideração valores de referencia de estudos recentes e de práticas do 

mercado. Serão utilizadas 6,5 árvores para cada tonelada de CO2e. Após a definição da quantidade de 

árvores, segue-se para a escolha das árvores nativas a serem utilizadas. Nessa etapa serão 

determinadas as características das mudas, ou seja, se estas serão mudas de tubete, tubetão ou de 

saquinho, seu tamanho, as espécies nativas e suas características ecológicas. Essa fase é crucial para o 

sucesso do plantio, pois a escolha das melhores mudas acarretará no seu pagamento e garantirá o seu 

bom desenvolvimento e perpetuação. A escolha das espécies erradas para o ambiente a ser restaurado 

(ecossistema de referência) acarreta em grande mortalidade das árvores, que ao invés de seqüestrarem o 

carbono atmosférico passam a emiti-lo. 

5. SELEÇÃO DA ÁREA PARA O PLANTIO 

Para o plantio, o espaço é adquirido de acordo com a quantidade de árvores a serem plantadas, levando 
em consideração áreas que devem ser restauradas, saindo da condição de degradada e passando a prestar 
serviços ambientais de conservação dos recursos hídricos. A escolha da área para o plantio será realizada 
de acordo com o mapa de seleção de áreas para restauração ecológica do PACTO pela Restauração da 
Mata Atlântica, que mapeou 17,5 milhões de hectares (ha) de área potencial e prioritária para restauração 
do bioma Mata Atlântica e em comum acordo com o Banco de Áreas para Restauração do Projeto de 
Recuperação de Matas Ciliares (PRMC) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA). Ambos os 
projetos são de projeção internacional e tiveram financiamento do GEF e do Banco Mundial, além de varias 
ONGs importantes. 

Pretende-se aliar a neutralização das emissões das locações que aderiram a Locação Carbon Free à 
restauração ecológica de ecossistemas degradados e do bioma Mata Atlântica. A Geo Florestas possui 
uma parceria com a SMA e terá todo o respaldo do órgão para determinar qual seria a área mais 
interessante para se realizar o plantio. 

O Banco de Áreas para Restauração do PRMC da SMA é uma iniciativa que pretende aliar o proprietário 
que pretende restaurar uma área, mas não tem o recurso, àquele que tem o recurso disponível, como no 
caso da Locação Carbon Free. Essa parceria traria ainda mais projeção e ganhos ambientais para a 
iniciativa da Movida Rent a Car.Além disso, a Geo Floresta buscará parcerias com Prefeituras dos 
municípios que sejam interessantes, considerando os critérios acima citados, e próximos de São Paulo. 
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