
7º Plantio 

A Movida Aluguel de Carros realizou, ao longo do mês de abril de 2016, o sétimo plantio de árvores referente 
ao programa de locação Carbon Free, criado pela empresa em 2009, que se tornou a primeira ação 
sustentável na área de locação de veículos. 

Esse plantio é parte da parceria da Movida com a Fundação SOS Mata Atlântica, ONG que completa 30 
anos em 2016 e desenvolve projetos em defesa das Florestas, do Mar, e em busca da qualidade de vida 
nas Cidades. 

A parceria prevê o plantio de árvores em cidades do Brasil para neutralizar as emissões de carbono (CO2) 
feitas pelos carros da locadora, e é viabilizada pelo programa Florestas do Futuro da ONG, além do 
programa Carbon Free. 

Adesão dos clientes faz a diferença para as florestas 

Lançado em 2009, o projeto ganha cada vez mais espaço e adeptos. Até julho deste ano, já foram mais de 
26 mil diárias contratadas, num total superior a quatro milhões de quilômetros rodados e mais de sete mil 
árvores plantadas. Em 2015, o número de diárias em que os clientes optaram pelo Carbon Free dobrou em 
relação a 2014, passando de 18 mil para 36 mil, aproximadamente. 

O sétimo plantio foi realizado no município de Novo Horizonte, localizado a cerca de 400km da capital 
paulista. Foram plantadas 7.545 mudas de árvores florestais nativas que farão a neutralização do 
equivalente a 1.077,85tCO2eq (dióxido de carbono) emitido pelos veículos da locadora nos meses 
anteriores. 

A adesão dos clientes é fundamental para o sucesso da iniciativa. Ao optar pela contratação da diária do 
programa, o motorista paga um valor simbólico. Após a devolução do veículo, uma empresa especializada 
analisa o deslocamento realizado e faz o cálculo das emissões de carbono, que resulta no número de 
árvores a serem plantadas. O crescimento das árvores pode ser acompanhado pela internet, no site da 
Movida. 

A Fundação SOS Mata Atlântica viabiliza as etapas técnicas do plantio. A ONG é referência em restauração 
florestal no Brasil e contabiliza mais de 36 milhões de mudas plantadas em programas de reflorestamento. 

Compensação de emissões de GEE 

As compensações diretas são decorrentes do consumo de combustíveis fósseis nas locações Carbon Free 
no período compreendido entre abril de 2014 a dezembro de 2015. O cálculo para definir o número de 
mudas é realizado considerando as informações da mistura de combustíveis utilizada nos veículos Flex 
Fuel e baseado nos protocolos internacionais de órgãos competentes como o Programa Brasileiro GHG 
Protocol, GVces, IPCC e WRI/WBCSD e apontou o total de carbono equivalente a ser neutralizado. 

 


