WHITE PAPER
CO2 REDRESS TOKEN

WHITE PAPER

www.co2redress.com | celo4.earth | team@co2redress.com

03

Resumo
Resumo do White Papper

06

Abstract
Abstract

09

O que é o Crédito de Carbono?
Capítulo 1

OIRÁMU

12

The Global Warming Potential (GWP)
Capítulo 2

15

A história do Crédito de Carbono
Capitulo 3

22

O Mercado de Carbono
Capítulo 4

27

O CO2 Redress Token
Capítulo 5

29

Os Benefícios do CO2 Redress Token
Capítulo 6

32

O Processo de Compensação de Emissões
Capítulo 7

36

Projetos apoiados pelo CO2 Redress Token
Capítulo 8

51

VERDEN, a Calculadora de Pegada de Carbono
Capítulo 9

RESUMO

RESUMO

RESUMO

RESUMO
A mudança climática veio para
ficar e a preocupação é um
dilema diário. A mudança
climática não surgiu como um
evento surpresa ou algo que
possa ser ignorado até que
deixe de ser real.
Todos nós podemos ser parte
do problema ou parte da
solução, e a diferença entre os
dois modos de agir começa
pela busca por conhecimento e
pelas mudanças de hábitos que
são nocivos ao meio ambiente.

A humanidade está em risco.
Se não fizermos nada a
respeito, o planeta ficará bem,
mas a humanidade sofrerá um
longo e miserável caminho até
a sua própria extinção. Nós
escolhemos fazer parte da
solução e te convidamos a se
juntar a nós nessa causa!
Acredite, você pode ser um
agente eficaz na construção de
um planeta mais sustentável.

Não pretendemos ser os superheróis da humanidade ou
mesmo declarar guerra em
favor do meio ambiente.

Somos
apenas
um
grupo
empenhado de pessoas que se
esforçam por criar um sistema
que certamente ajudará a criar

RESUMO
um planeta mais sustentável e

solução.

justo

segurança

para

todos.

A

Ele

conta

e

com

liquidez

a
do

tokenização e criptografia de

Blockchain aliada

créditos de carbono em um

ambientais

sistema de mercado livre é

ligados

nossa

Créditos de Carbono. Com o

parte

da

solução

e

damos as boas-vindas a você!

a projetos

e

ao

sustentáveis
mercado

de

CO2 Redress Token, o acesso
ao

Mercado

de

Carbono

Seja parte da

torna-se

solução!

uma ferramenta que alia o

mais

seguro

e

desburocratizado. Trata-se de
que há de mais moderno em

Entendemos que o momento

tecnologia

à

urgente

de

necessidade

de

soluções

agir

no

combate

ao

Aquecimento Global é agora.
Este

é

o

momento

direcionarmos
tecnologias,
know-how

todas

de

eficazes

as

Mudanças

inovações
disponíveis

ambientais

e
para

apoiem

que

realmente
retardem

Climáticas
os

as
e

Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável

desacelerarmos as mudanças

(ODS).

climáticas,

onde estiver. Venha conosco.

preservarmos

o

Meio Ambiente, protegermos

Pense

globalmente

Seja parte da solução.

o Planeta e principalmente a
vida. O CO2 Redress Token é
a ferramenta que você precisa
para tornar-se parte eficaz da

MURILLO FERREIRA

// CEO DA CELO4 EARTH

ABSTRACT

ABSTRACT

ABSTRACT

ABSTRACT
Climate change is here to stay
and what we can do about it is
a daily dilemma. It didn't
show-up on our doorstep one
morning in an nice box and it's
not going away with a phone
call to a lawyer or a trip to a
specialists.

We can all be a part of the
problem or part of the
solution and the difference
between the two starts with a
little education and some
daily decisions. Know this: if
we do nothing the planet will
be fine, it's us that will suffer a
long
miserable
path
to
extinction or (what). We
choose to be part of the
solution and we want you join
us! We can all be one small
part of the complicated path
to a healthy and sustainable
future and its not that hard.

We're not nature warriors or
superheros, we are just a group

of people making an effort and
putting in both sweat and
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O QUE É O
CRÉDITO DE
CARBONO?

O QUE É O CRÉDITO
DE CARBONO?
Segundo o Wikipedia: O crédito de carbono é um termo
para qualquer certificado ou permissão negociável que
representa o direito de emitir uma tonelada de dióxido de
carbono ou a quantidade equivalente de um gás de efeito
estufa diferente (tCO2e).
No dicionário Oxford: Crédito de Carbono, substantivo,
substantivo plural: Créditos de Carbono.

1. uma licença que permite
que um país ou organização
emita uma certa quantidade
de carbono que pode ser
comercializada caso o total
das emissões permitidas não
seja atingido.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

ESSAS DEFINIÇÕES
CORROBORAM O
ENTENDIMENTO DA CIÊNCIA
E DOS ESPECIALISTAS DO
MERCADO DE CARBONO.
O Meio Ambiente é complexo e
está em constante mudança, mas
a cada dia a ciência e a economia
avançam no entendimento de
suas características e dos
impactos positivos de um
comportamento mais
sustentável.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.
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THE GLOBAL
WARMING
POTENTIAL (GWP)

The GLOBAL WARMING
Potential of gases (GWP)

GAS

ID

GWP X CO2

Dióxido de Carbono

CO2

1

Metano

CH4

25

Óxido Nitroso

N2O

298

Ozônio

O3

Trifluorometano

CHF3

9.100

Difluorometano

CH2F2

2.100

Fluorometano

CH3F

490

HFC-43-10mee

C5H2F10

3.000

Pentafluoretano

C2HF5

4.600

HFC-134

C2H2F4

2.900

HFC-134ª

CH2FCF3

3.400

HFC-152ª

C2H4F2

460

HFC-143

C2H3F3

1.000

HFC-143ª

C2H3F3

5.000

HFC-227ea

C3HF7

4.300

HFC-236fa

C3H2F6

5.100

HFC-145ca

C3H3F5

1.800

Hexafluoreto de Enxofre

SF6

16.300

Tetrafluorometano

CF4

4.400

Hexafluoroetano

C2F6

6.200

Octafluoropropano

C3F8

4.800

Octafluorociclobutano

c-C4F8

6.000

Dodecafluoropentano

C5F12

5.100

Perfluorohexano

C6F14

5.000

Indefinido

FONTE | IPCC

Definição
Uma unidade de Crédito de Carbono representa uma
tonelada de Dióxido de Carbono que foi removida, reduzida
ou compensada, mas dependendo do tipo de gás descrito na
tabela acima, essa proporção pode ser diferente, e nesta
condição, uma unidade de Crédito de Carbono pode
representar meia tonelada ou menos de um gás.
Os projetos de Carbono são rigorosamente auditados antes
que a(s) entidade(s) proponentes sejam autorizadas a emitilos. Esta é uma das etapas mais complexas do projeto,
portanto, a emissão de Créditos de Carbono não é uma
autorização concedida a qualquer entidade ou pessoa que
plante árvores ou ajude o Meio Ambiente.

TRÊS

CAPÍTULO

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE
CARBONO

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE CO2
Começaremos com a Rio 92.
Neste ano, as Nações Unidas se
reuniram, no Rio de Janeiro,
Brasil,
e
discutiram
como
poderiam enfrentar juntos o
Aquecimento Global.
A principal ameaça discutida
pela ONU nesta convenção foi
a Mudança Climática, já que a
temperatura média na Terra
estava crescendo rapidamente,
e ainda está ficando mais
quente.

De acordo com especialistas,
em 2020 a temperatura média
da Terra atingiu o ponto mais
alto e a última década foi a
mais quente já registrada, 60,3
°Fahrenheit (15,7 ° Celsius).

Isso é 0,95 ° C ou 1,71 ° F
acima da média, e caso
aumente 2 ° C, 70% das
espécies da Terra podem
se extinguir, e isso
representa apenas parte
das prováveis
consequências para a
humanidade.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE CO2
Esta não é uma questão fácil de
resolver
e
os
interesses
geopolíticos
interferiram
e
interferem de forma relevante
nesse cenário. Após a Rio 92,
as discussões continuaram e,
nesse período, as possíveis
consequências para o Meio
Ambiente foram debatidas e
relatadas
por
cientistas
e
especialistas. E foi em 1994 que
a
Convenção-Quadro
das
Nações Unidas sobre Mudança
do Clima (UNFCCC) nasceu

e as 197 nações participantes
reconheceram a urgência de
direcionarem seus esforços de
forma
unificada
contra
os
efeitos negativos causados ao
Meio
Ambiente
pela
ação
humana.

E durante a Convenção da
ONU na cidade japonesa de
Kyoto (1997) que a UNFCCC
representou o inicio dos
esforços contra a
Mudança Climática.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE CO2
E foi pelo Protocolo de Kyoto
que os limites de emissões e o
sistema para comercialização
de Créditos de Carbono foram
estabelecidos. Nele, também
foram
propostos
meios
adicionais para encorajar a
redução de emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE), tendo
os países em desenvolvimento
como
onde tais ações seria
mais eficazes em termos de
custo. Para que tais metas
fossem cumpridas, foi

proposta
a
criação
de
três
mecanismos:
O
Comércio
Internacional de Emissões, O
Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (CDM) e A Implementação
Conjunta (JI).

A ideia principal era que, num
primeiro momento, os países
desenvolvidos e
industrializados adquirissem
Créditos de Carbono dos países
em desenvolvimento e os
países em desenvolvimento
compensassem os países
industrializados com a
transferência de seus
Créditos.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE CO2
Desde
então,
por
vários
motivos, o Mercado de de
Carbono sofreu instabilidades
pelos conflitos de interesses,
problemas geopolíticos e pelo
ceticismo dos críticos, mas
após a Rio +20, o Sendai
Framework for Disaster Risk
Reduction
e
a
COP
21,
mudanças
expressivas
no
cenário
do
mercado
ocorreram. Foi também na Rio
+20, nasceram os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
(ODS).

Os objetivos e decisões deste
evento contribuíram com o
que viria a ser um posterior
acordo
histórico:
A
Conferência do Clima de Paris
em 2015 (COP 21).

Os 195 países assinaram
o acordo e assumiram a
responsabilidade de
perseguir as metas para
2030 agora definidas
pela lista de Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE CO2
Os ODS são compostos por 17
objetivos,
e
cada
um
representa categorias que uma
unidade
de
Crédito
de
Carbono
pode
apoiar.
Por
exemplo, um projeto que é

certificado pela ONU, pode
oferecer
à
comunidade
presente no local do projeto
uma
educação
melhor
ou
melhores
condições
de
trabalho.
Dessa
forma,
a
unidade
de
Crédito
de
Carbono tem maior valor e
atende
a
propósitos
mais
amplos que supera o combate
ao Aquecimento Global.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

A HISTÓRIA DO
CRÉDITO DE CO2
Em conjunto, o Acordo de
Paris, a Rio +20 e o Sendai
Framework for Disaster Risk
Reduction, que foi assinado no
Japão em Março de 2015,
estabeleceram
acordos
que
formam um conjunto de
padrões, metas de redução de
emissões, gerenciamento dos
riscos
das
Mudanças
Climáticas, gerenciamento de
desastres
naturais
e
de
reconstrução pós crise.

Juntas, essas
Convenções trouxeram
grandes avanços para o
Mercado de Carbono.
Pela primeira vez, a
maioria dos interesses
individuais foi superada
e metas e acordos de
cooperação foram
assumidos.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.
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O MERCADO DE
CARBONO

O MERCADO REGULADO DE
CARBONO
O
Mercado
Regulado
de
Carbono
é
direcionado
a
empresas e governos que são
obrigados a compensar suas
emissões legalmente ou por
convenção. As nações que
participam
do
Mercado
Regulado são aquelas que
assumiram as metas

estabelecidas na Convenção
Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima
(UNFCCC).
Atualmente,
a
maioria das RCEs (Reduções
Certificadas
de
Emissões)
aprovadas é registrada apenas
em
contas
existentes
no
Registro do MDL

O MERCADO VOLUNTÁRIO DE
CARBONO

Hoje, existem entidades que vendem Créditos
de Carbono para empresas, governos,
instituições financeiras e clientes individuais
interessados em compensar voluntariamente
suas emissões. Em suma, o Mercado
Voluntário acontece fora dos Mercado
Regulado, permitindo que empresas privadas
e indivíduos compensem suas emissões de
forma voluntária. Essas entidades compram
os créditos de países, empresas, fundos de
investimentos, brokers e demais entidades
que possuem ou emitem os créditos de
projetos certificados. No Mercado Voluntário
de Crédito de Carbono, o registro e
transferência de Créditos é feito através de
plataformas de entidades como VERRA, Gold
Standard e American Carbon Registry, que
certificam o projeto gerador de Créditos,
validam a transferência não comercial de uma
entidade cadastrada para outra cadastrada
entidade, mantém relatórios contábeis dos
Créditos de Carbono gerados e disponíveis no
repositório de projetos e atuam como
repositório público dos relatórios do projeto.
Portanto, as negociações não dependem de
uma plataforma de troca. Poderia acontecer
apenas
como
uma
transferência
de
Titularidade de Crédito, mas a maioria das
Plataformas de Câmbio funciona como uma
Bolsa de Valores e oferece garantias
comerciais, segurança jurídica, certificado de
origem e outras garantias para os clientes.
Essas garantias são necessárias, uma vez que
sem esses controles, o risco de envolvimento
de lavagem de dinheiro, fraudes e outros
riscos desenvolvidos no Mercado de Créditos
de Carbono.

O MERCADO DE CRÉDITOS DE
CARBONO
De acordo com dados do Financial Times, o
volume do Mercado de Compensação de
Carbono Voluntário cresceu de forma
expressiva entre 2005 e 2019.
O crescimento ocorreu ainda durante a crise
provocada pela pandemia do Coronavírus, e
os estudos mostram evidências de que
crescerá nos próximos anos, segundo
especialistas.

O MERCADO DE CRÉDITOS DE
CARBONO
O preço de uma Unidade de Crédito de
Carbono varia em resposta à influência de
fatores comuns às demandas Sustentáveis e a
outros movimentos causados pela Economia
Mundial.
Questões como a demanda por créditos,
especulações, padrão de crédito, eficiência do
projeto de carbono, tecnologias envolvidas,
leis e regulamentos locais e o tipo de projeto
têm um impacto significativo no preço da
Unidade de Carbono.

CINCO
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O CO2 REDRESS
TOKEN

O2 REDRESS TOKEN

CO2 REDRESS TOKEN

O CO2 Redress Token é um Smart Contract
negociado em Exchanges da rede Blockchain.
Uma unidade do CO2 Redress Token equivale a
uma unidade de Crédito de Carbono e pode ser
adquirida para compensar suas emissões ou para
revenda.

DETALHES TÉCNICOS DO CO2REDRESS TOKEN

1 CO2 REDRESS TOKEN = 1 CRÉDITO DE CARBONO
NOME: CO2 REDRESS TOKEN
SÍMBOLO: CO2R
TIPO: TOKEN BSC-20
PLATAFORMA: BINANCE SMART CHAIN
QUANTIDADE INICIAL: 50.000 TOKENS
EXCHANGE DO ICO: BITCOINTOYOU
EQUIVALÊNCIA: 1 CO2R TOKEN = 1 CRÉDITO DE CARBONO
EQUIVALÊNCIA DO CRÉDITO DE CARBONO: CLIQUE AQUI
QUEIMA DO TOKEN: QUANDO SOLICITADO PELO
PROPRIETÁRIO DO CRÉDITO.

CO2 REDRESS TOKEN

SEIS

CAPÍTULO

OS BENEFÍCIOS
DO CO2 REDRESS
TOKEN

BENEFÍCIOS DO
CO2REDRESS
TOKEN

01

FÁCIL DE COMPRAR E VENDER
Com o CO2 Redress Token, você não precisa adquirir
grandes quantias. Com apenas 65 BRL na oferta inicial,
você pode comprar, apoiar Projetos Sustentáveis e
compensar suas emissões.

02

SEGURO
A tecnologia Blockchain aposta na segurança por meio
da descentralização. É a principal inovação criada junto
com

o

Bitcoin,

que

garante

sua

imutabilidade

e

confiabilidade nas transações.

03

MENOS BUROCRACIA, MAIS AGILIDADE
O CO2 Redress Token baseado na rede Blockchain,
favorece a agilidade das transações, eliminando grande
parte da burocracia e permitindo que a liquidação e o
pagamento ocorram com rapidez.

BENEFÍCIOS DO
CO2REDRESS
TOKEN

04

DISPONIBILIDADE | 24 X 7 X 365
Com o CO2 Redress, você pode comprar a qualquer
hora, dia e local, sem limites.

05

MAIOR LIQUIDEZ
Com o CO2 Redress Token, oferece maior facilidade e
liquidez,

abrindo

espaços

para

compradores

e

vendedores full time.

06

MENOR CUSTO
O CO2 Redress Token permite a compra e a venda de
forma simplificada e com baixo custo.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.
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O PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO DE
EMISSÕES

O PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO

Primeiramente, você precisaria
garantir que o
projeto que
você
deseja
apoiar
ou
desenvolver realmente cumpre
sua função de compensação.
Seria necessário certificar-se
que o projeto realmente traz
benefícios ao Meio Ambiente.

O PROCESSO DE COMPENSAÇÃO

COMO O CO2
REDRESS
TOKEN
COMPENSA
SUAS
EMISSÕES

Se você decidisse compensar
por si mesmo sua pegada de
carbono ou ter certeza de que
suas emissões realmente foram
compensadas, isso te custaria
muito tempo e dinheiro.

O PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO
Na maioria dos casos, para certificar-se que os benefícios ao
meio Ambiente são reais, seria necessário produzir um
inventário que exige o prazo mínimo de 18 meses de
análise. Em seguida, seria necessário submeter o projeto a
um processo de certificação realizado por uma entidade
internacional especializada. Após de ajustes e uma longa
análise dos impactos e dos benefícios gerados, seu projeto
provavelmente seria capaz de emitir Créditos de Carbono,
como já sabemos, que é o melhor mecanismo de
certificação de compensação de emissões.

O PROCESSO DE COMPENSAÇÃO

Você certamente levaria 2,5 anos e teria investido ao menos
US $ 30.000,00 para compensar suas emissões, porém,
com o CO2 Redress Token, é possível compensar suas
emissões com apenas um clique.

O PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO
Com o CO2 Redress Token, você compensa suas emissões e
apoia projetos Sustentáveis em apenas 4 passos:

02

03

04

Calcule sua pegada de carbono com
a calculadora VERDEN

CONSULTE INFORMAÇÕES
Consulte informações sobre os
projetos apoiados pelo CO2R Token.

COMPRE SEUS TOKENS
Cadastre-se/Faça Login e
compre seus tokens.

RECEBA SEU CERTIFICADO
Receba seu certificado de
compensação em seu e-mail

O PROCESSO DE COMPENSAÇÃO

01

CALCULE SUA PEGADA DE CARBONO

OITO

CAPÍTULO

PROJETOS APOIADOS
PELO CO2 REDRESS
TOKEN

PROJETOS
APOIADOS
USO DO SF6 PARA SO2 COMO GÁS ALTERNATIVO NA
PRODUÇÃO DE MAGNÉSIO
O objetivo do projeto era substituir, na fábrica de magnésio da
RIMA, hexafluoreto de enxofre (SF6), um gás de cobertura com
alto potencial de contribuição com o aquecimento global (GWP),
pelo dióxido de enxofre (SO2), um gás que não contribui com o
aquecimento global. O SF6 foi usado como gás de cobertura para
evitar a oxidação do metal líquido durante a produção e fundição
de produtos de metal de magnésio e, normalmente, evitar o
escape para a atmosfera. O SF6 era considerado um gás não
reativo e é ideal para esse tipo de proteção como uma “cobertura”
para o magnésio líquido (daí o termo “gás de cobertura”). Embora
o SO2 não seja um gás de efeito estufa, este gás tem impactos na
saúde, portanto, uma nova e mais recente tecnologia de alto
controle ambiental / segurança foi transferida para a RIMA, para
garantir a segurança tratamento de SO2. O objetivo principal do

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

PROJETOS
APOIADOS
USO DO SF6 PARA SO2 COMO GÁS ALTERNATIVO NA
PRODUÇÃO DE MAGNÉSIO
Projeto RIMA é ajudar o Brasil a cumprir os oito Objetivos do
Milênio (Nações Unidas, 2008), conforme estabelecido pelas
Nações Unidas - erradicar a pobreza extrema e a fome, alcançar a
educação primária universal, promover a igualdade de gênero e
empoderar as mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar
saúde materna, combate ao HIV / AIDS, malária e outras doenças,
garantir a sustentabilidade ambiental e desenvolver parcerias com
metas

para

o

desenvolvimento,

contribuindo

para

a

sustentabilidade ambiental, social e econômica por meio da
redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). As reduções
anuais estimadas de emissões de GEE do projeto são de 301.196
tCO2 equivalentes e as reduções totais estimadas são de 2.108.374
tCO2 equivalentes, no segundo período de emissão de crédito no
período de 7 anos.

JUNTE-SE A NÓS.
SEJA PARTE DA SOLUÇÃO.

PROJETOS
APOIADOS
TROCA DE COMBUSTÍVEL NA UNIDADE DA RIMA EM
BOCAIÚVA
o Projeto consiste na troca de óleo combustível fóssil por
biomassa renovável na unidade da Rima Industrial localizada em
Bocaiúva, Minas Gerais, Brasil. Essa unidade produz magnésio
metálico e ligas, tanto em lingotes como em pó, e autopeças, cujos
principais consumidores são os setores de aço, alumínio e
automotivo. A primeira etapa do processo é a calcinação da
dolomita (CaCO3 + MgCO3) para transformá-la em óxido de
magnésio (MgO) e óxido de cálcio (CaO) com Perda por Ignição
menor que 0,30%.
Desde o início de 2004, a Rima vem estudando oportunidades de
projetos de MDL, participando de seminários e congressos, no
Brasil

e

no

exterior,

e

discutindo

possibilidades

com

desenvolvedores de projetos. Em fevereiro de 2005, o conselho de
administração aprovou este projeto de troca de combustível,
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PROJETOS
APOIADOS
TROCA DE COMBUSTÍVEL NA UNIDADE DA RIMA EM
BOCAIÚVA
onde o principal impulsionador era a receita de CERs. As
operações foram iniciadas em 1º de abril de 2006. Além da planta
de Bocaiúva, a Rima opera duas plantas na região que produzem
principalmente ferroligas e silício metálico. Todas as três fábricas
possuem fornos de redução que utilizam carvão vegetal como
agente redutor.
Mais de três quartos do carvão vegetal consumido nessas fábricas
é produzido nas florestas geridas de forma sustentável da Rima. A
Rima possui cinco plantações de eucalipto e pinus em um raio de
250 km, cobrindo 40.000 ha, onde o carvão vegetal é produzido
em fornos de pirólise. Esses fornos foram projetados pela equipe
técnica da Rima e são continuamente aprimorados para aumentar
a eficiência. Em cada planta industrial, o carvão vegetal passa por
peneiras para aumentar a eficiência. Em cada planta industrial,
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PROJETOS
APOIADOS
TROCA DE COMBUSTÍVEL NA UNIDADE DA RIMA EM
BOCAIÚVA
o carvão vegetal passa por peneiras para separar os finos de
materiais com tamanho adequado para a produção de silício
metálico e ferroligas. O projeto de troca de combustível usará os
finos, sobras da peneiração, para deslocar o óleo combustível
usado no forno de calcinação. Antes do projeto, os finos eram
parcialmente vendidos para empresas de cimento, cerâmica e
tijolos na região. O projeto está localizado no distrito industrial de
Bocaiúva, no norte do Estado de Minas Gerais, região dedicada à
metalurgia, mineração, agricultura e silvicultura.
A Rima Industrial S/A emprega mais de 3.000 trabalhadores; 500
estão envolvidos com o manejo florestal e a produção e
manipulação de carvão vegetal. A Fábrica de Bocaiúva conta com
35 trabalhadores alocados no forno de dolomita e matéria-prima
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PROJETOS
APOIADOS
TROCA DE COMBUSTÍVEL NA UNIDADE DA RIMA EM
BOCAIÚVA
armazenada.

A

empresa

é

responsável

pelo

treinamento,

manutenção e tecnologia dos fornos, o que melhora a qualificação
da mão de obra local e abre caminho para a contratação ou
recrutamento de pessoal qualificado. Todas as mudanças no
sistema de queima que permitem a utilização de finos de carvão
vegetal como combustível foram realizadas pela equipe técnica da
Rima, envolvendo uma equipe de 20 profissionais, formada por
engenheiros,

desenvolvedores

de

projetos

e

operários.

A

conclusão da primeira fase levou mais de 200 dias úteis. A
segunda fase, prevista para novembro de 2006, compreende a
secagem de finos de carvão usando o ar quente do forno,
modificações em moinhos e peneiras e instrumentação e controle
do forno. O projeto ajuda o Brasil a cumprir seus objetivos de
desenvolvimento sustentável. Especificamente, o projeto está
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PROJETOS
APOIADOS
TROCA DE COMBUSTÍVEL NA UNIDADE DA RIMA EM
BOCAIÚVA
alinhado com os requisitos do MDL específicos do país pois:
• Contribui com a sustentabilidade ambiental local, pois diminui o
uso de óleo combustível;
• Cria benefícios sociais relacionados à melhoria das condições de
trabalho;
• Aumenta as oportunidades de emprego locais, pois o projeto
requer mão de obra adicional;
• Aumenta as oportunidades de trabalho na região, estimulando o
manejo sustentável das florestas existentes;
• Contribui para o desenvolvimento de tecnologia e aumento da
capacidade produtiva, uma vez que novos queimadores de forno e
especificações de controle de processo devem ser implementados
para o novo combustível.
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PROJETOS
APOIADOS
PROJETO FLORESTAL SANTA MARIA
O Projeto FSM-REDD, proposto pela Florestal Santa Maria S/A
(FSM), está localizado no Município de Colniza, Mato Grosso,
Brasil. Essa região faz parte da Amazônia brasileira e é conhecida
como Arco do Desmatamento, devido à intensa pressão de
desmatamento. Como alternativa para combater o desmatamento,
o Projeto FSM-REDD estima a proteção de 29.923.331 tCO2 ao
longo de 30 anos dentro da Fazenda Florestal Santa Maria terreno privado de propriedade da FSM, com 71.714 ha. de mata
nativa. A FSM está comprometida com o desenvolvimento
socioambiental local. As atividades do projeto englobam uma
parceria

com

um

Parque

Estadual

vizinho,

promovendo

iniciativas locais para a criação de brigadas de incêndio. Além
disso, a FSM criará, junto com a Prefeitura de Colniza, escolas
técnicas florestais voltadas para a educação de jovens locais.
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PROJETOS
APOIADOS
PROJETO FLORESTAL SANTA MARIA
BENEFÍCIOS SOCIAIS
Inclusão social: Contratação de mulheres e igualdade salarial.
Desenvolvimento

profissional:

Oferta

de

treinamento

do

Tropical Forest Institute (IFT) à comunidade local.
Promovendo a educação: Construção de uma escola para crianças
do ensino fundamental e envio dos alunos mais velhos para o
ensino médio.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
Conservação da Amazônia: Conservação de aproximadamente
70.000 hectares do bioma.
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PROJETOS
APOIADOS
PROJETO FLORESTAL SANTA MARIA
Identificação das espécies: Inventário florestal e pesquisas sobre a
fauna local em parceria com universidades.
Investimento ambiental: Adequação das atividades do projeto à
certificação FSC e manutenção da certificação.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
Criação

de

empregos:

Contratação

de

profissionais

da

comunidade local para atividades na área do projeto.
Desenvolvimento regional: Investimentos e recursos são atraídos
para a região a partir do projeto.
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PROJETOS
APOIADOS
CONTRIBUIÇÃO DA REUNIDAS COM OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Reunidas é uma empresa familiar que produz diversos produtos
cerâmicos no estado do Tocantins, Brasil. Para abastecer seus
fornos e produzir 5 milhões de itens por ano, a fábrica extraía 12
mil m3 / ano de lenha nativa do bioma Cerrado presente do
entorno.
A Reunidas implantou o projeto de crédito de carbono em 2007
com o objetivo de reduzir seus impactos ambientais e modernizar
a tecnologia. O projeto permitiu que a empresa deixasse de
coletar lenha do Cerrado e passasse a usar biomassa renovável
como combustível, como a casca de arroz. Além de criar reduções
de GEE, o projeto promove investimentos na melhoria das
condições de trabalho e benefícios para a comunidade originada
pela à receita de venda de créditos de carbono.
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PROJETOS
APOIADOS
CONTRIBUIÇÃO DA REUNIDAS COM OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BENEFÍCIOS SOCIAIS
Responsabilidade

social:

Financiamento

e

materiais

de

construção doados a várias instituições locais.
Inclusão social: oportunidades de trabalho criadas para mulheres,
analfabetos e ex-presidiários.
Lazer: Campo de futebol à disposição dos colaboradores.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
Reflorestamento: Eucaliptus plantados em uma área de 6 hectares
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PROJETOS
APOIADOS
CONTRIBUIÇÃO DA REUNIDAS COM OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
para uso futuro uso como biomassa renovável.
Gestão de resíduos: Separação do lixo e reaproveitamento de
resíduos, como cinzas, que são doados aos produtores regionais.
100% dos resíduos industriais usados como combustível: Uso de
cascas de arroz como combustível para fornos cerâmicos.
Parceria com o SEBRAE: Parceria com o SEBRAE para cursos de
capacitação em práticas de gestão ambiental e como minimizar
impactos ambientais.
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PROJETOS
APOIADOS
CONTRIBUIÇÃO DA REUNIDAS COM OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BENEFÍCIOS ECONÔMICOS
Reflorestamento: Eucaliptus plantados em uma área de 6 hectares
para o Programa de Desenvolvimento ”com o objetivo de agregar
valor às peças cerâmicas.
Reforma das instalações: grades de segurança instaladas nas
máquinas

e

novos

banheiros

melhorar

o

bem-estar

e

as

e

vestiários

condições

construídos

de

segurança

para
dos

trabalhadores.
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CAPÍTULO

VERDEN, A
CALCULATORA DE
PEGADA DE
CARBONO

VERDEN CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

APOIO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO
TRANSPORTE - CNT
A Calculadora da Pegada de Carbono VERDEN
faz parte da Plataforma de Compensação de
emissões da Celo4 Earth e do Programa
Despoluir da Confederação Brasileira de
Transporte (CNT - Confederação Nacional do
Transporte), uma das mais importantes
entidades de transporte rodoviário, aéreo e
marítimo do mundo.

Criada em 1954, a Confederação é a
representação máxima do transporte brasileiro.
A instituição congrega 27 federações e 5
sindicatos nacionais. São 155.000 empresas e
2,2 milhões de empregos criados. Na
composição do Sistema CNT, a instituição
administra ainda o SEST SENAT (Serviço
Social de Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem em Transporte) e o ITL
(Instituto de Transporte e Logística).
https://www.cnt.org.br/

VERDEN CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

O PROGRAMA DESPOLUIR
Segundo o presidente da CNT, Vander Costa, o
Despoluir foi criado como uma iniciativa
conjunta da Confederação Nacional do
Transporte - CNT, do Serviço Social do
Transporte - SEST e do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte - SENAT, a
Despoluir se consolida como grande parceira
dos transportadores por meio de diversas ações
que promovem o bem-estar, eles mudar
mentalidades e multiplicar conhecimentos.
Nesse processo, o trabalhador do setor é o
protagonista, tornando-se um disseminador de
boas
práticas
socioambientais.
Com
o
Programa, CNT, SEST e SENAT incentivam e
defendem transportes cada vez mais limpos,
eficientes e sustentáveis, trazendo benefícios
não só para seus trabalhadores, mas também
para a sociedade como um todo.
https://despoluir.org.br/

Vander Costa, president of CNT, SEST and
the National Concils of SENAT
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O GHG PROTOCOL
Dentre as diferentes metodologias existentes
para a realização de inventários de gases de
efeito estufa, o GHG Protocol é a ferramenta
mais utilizada mundialmente por empresas e
governos para entender, quantificar e gerenciar
suas emissões. Por essa razão, o VERDEN
Footprint Calculator segue suas metodologias.
Para a realização de inventários, o GHG
Protocol propõe seis etapas básicas:

PASSO 1

Definir os limites organizacionais do inventário;
PASSO 2

Definir os limites oeracionais do inventário;
PASSO 3

Eleger a metodologia de cálculo e os fatores de
emissão;
PASSO 4

Coletar dados das atividades que resultam
nos cálculos de emissões do GHG;
PASSO 5

Calcular as emissões;
PASSO 6

Elaborar os relatórios de emissos conforme
premissas do GHG Protocol.

VERDEN CARBON FOOTPRINT CALCULATOR

O GHG PROTOCOL
O GHG Protocol foi desenvolvido pelo World
Resources Institute (WRI) em parceria com o
Conselho
Empresarial
Mundial
para
o
Desenvolvimento Sustentável (WBSCD). A
ferramenta
oferece
diretrizes
para
a
contabilização de GEE, de caráter modular e
flexível e neutro em termos de políticas ou
Software.
A metodologia GHG Protocol é compatível
com as normas ISO e com as metodologias de
quantificação do Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), e sua
aplicação no Brasil ocorre de forma adaptada
ao contexto nacional.

Source: https://cetesb.sp.gov.br/
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O PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL
O Programa Brasileiro GHG Protocol é uma
iniciativa
do
Centro
de
Estudos
em
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas
(GVces), em parceria com o World Resources
Institute (WRI), Ministério do Meio Ambiente
(MMA), Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) ), e o
Conselho
Empresarial
Mundial
para
o
Desenvolvimento Sustentável (WBSCD).
O Programa Brasileiro GHG Protocol apoia as
empresas na realização de seus inventários,
incluindo os seguintes aspectos:

Contabilização, cálculo, preparação e publicação
de relatório de GEE de forma voluntária;
Formação de empresas e organizações em
matéria de inventários e temas afins;
Plataforma web para divulgação pública de
inventários;

Um espaço de troca de informações entre
instituições públicas e privadas e modelos de
gestão
Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/
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OS ESCOPOS DO GHG PROTOCOL
Após as etapas 1 e 2 das 6 etapas propostas para
a metodologia GHG Protocol, a empresa que
deseja participar do Programa deve estabelecer
os seus limites operacionais, que envolvem a
identificação das emissões associadas às suas
operações, classificando-as como emissões
diretas ou indiretas e seleção dos escopos
abaixo para contabilização e elaboração do
inventário de emissões.

ESCOPO 1

Inclui emissões diretas da empresa;

ESCOPO 2

Inclui emissões indiretas de energia;

ESCOPO 3

Inclui outras emissões indiretas;

Fonte: https://gvces.com.br
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O GLEC FRAMEWORK
A
Global
Logistics
Emissions
Concil
Framework (GLEC Framework) é um guia para
transportadores, transportadoras e prestadores
de serviços de logística sobre como relatar as
emissões das operações de logística. Destina-se
a ser usado em conjunto com o Corporate
Standard e recebeu a marca “Built on GHG
Protocol” por estar em conformidade com os
requisitos do GHG Protocol. De acordo com o
GLEC Framework, existem várias etapas que
precisam ser realizadas a fim de gerar uma
saída de cálculo de emissões de logística
confiável e transparente. A natureza dessas
etapas e a ordem em que podem ser realizadas
podem variar dependendo do papel de uma
organização na cadeia de abastecimento, os
dados disponíveis, a abordagem de cálculo
escolhida e acordos sobre responsabilidade
pelo cálculo com clientes ou LSPS.

PASSO 1

Estabelecer limites e metas;
PASSO 2

Calcular as emissões dos escopos 1 e 2;
PASSO 3

Calcular as emissões do Escopo 3;
Source: The GLEC Framework
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O CICLO DE VIDA DO COMBUSTÍVEL DE
ACORDO COM O GLEC FRAMEWORK
A fim de estimar o impacto climático total do
uso de combustível, conforme exigido pelo
GHG Protocol, o GLEC Framework inclui
emissões do ciclo de vida completo do
combustível, conhecido como fatores de
emissão do poço à roda (WTW). Os fatores
WTW são compostos por duas subcategorias
distintas: Well To Tank (WTT) e Tank do
Wheel (TTW), descritos abaixo e ilustrados na
próxima imagem.

A próxima imagem ilustra a comparação entre
WTT e TTW, o que mostra que TTW
representa a maior parte das emissões.

Fonte: GLEC Framework
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A FÓRMULA DE CÁLCULO DAS EMISSÕES
A quantidade de combustível usada pode ser
convertida em CO2 e usando fatores de
emissão padrão para cada tipo de combustível.
Fatores de emissão de combustível são
expressos como massa de CO2e liberada para
combustível ou energia usada.

FATOR DE EMISSÃO =

kg CO2e
kg combustível

O GLEC Framework fornece fatores de
emissão de CO2e para as fases WTT e TTW da
maioria dos combustíveis. Os fatores de
emissão de combustível do GLEC são baseados
em médias globais; as emissões reais podem
variar dependendo como e onde o combustível
é produzido.
Os fatores WTT incluídos na Estrutura são
valores representativos que calculam a média
das diferenças entre as cadeias de suprimento
de produção e distribuição de combustível
comuns e são geralmente aceitos como
estimativas razoáveis pelos profissionais.
Fatores de emissão para combustíveis não
listados no Módulo 1 podem ser usados, desde
que as emissões de WTW sejam incluídas e a
fonte seja reconhecida.
Fonte: GLEC Framework
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A METODOLOGIA DE CÁLCULO E O ESCOPO DO
VERDEN CARBON FOOTPRINT CALCULATOR
A versão 1.0 do VERDEN Carbon Footprint
Calculator faz parte da plataforma de
compensação de emissões da Celo4 Earth.
Ele foi desenvolvido com o apoio da
Confederação Nacional do Transporte - CNT
(Confederação Brasileira do Transporte) para
ser uma ferramenta de apoio ao cálculo da
Combustão Móvel no Escopo 1 previsto pelo
Programa Brasileiro GHG Protocol na categoria
TTW (Tank-To-Wheel) do GLEC Framework.
O VERDEN considera na elaboração e
manutenção de sua metodologia de cálculo as
seguintes fontes:

O VERDEN é uma ferramenta de apoio ao
cálculo das emissões e à compensação das
emissões por combustão móvel de empresas
brasileiras de transporte rodoviário, aéreo e
marítimo.

