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1. Introdução 

 

1.1 O Aquecimento Global 

 

No decorrer das ultimas décadas, nações vêm buscando formas de mitigar os impactos da ação humana sobre 

as mudanças climáticas. Sendo assim, foram criados projetos de redução das emissões antropogênicas dos 

gases de efeito estufa (GEE), principais responsáveis pelo aquecimento global.  

 

O Efeito Estufa, mecanismo que controla e mantém constante a temperatura do planeta, é um processo 

necessário para a manutenção da vida no planeta. Tal fenômeno é controlado pela concentração de 

determinados gases dispersos na atmosfera, conhecidos como Gases de Efeito Estufa (GEE), que absorvem 

parte da radiação solar infringida na Terra, onde, dos 100% de radiação recebida, cerca de 65% fica retida na 

superfície da Terra, e os 35% restantes são refletidos de volta para o espaço. Os raios solares incidentes irão 

gerar calor e também serão absorvidos pelos produtores primários de energia (fotossintetizantes).  

 

Quando a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera aumenta significativamente, altera-se a 

capacidade de retenção de calor, conseqüentemente aumentando a temperatura do sistema climático. 

Diversos estudos comprovam que esse importante fenômeno, conhecido por Aquecimento Global, está 

intimamente relacionado com o aumento das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa na 

atmosfera. Desde a Revolução Industrial (século XVIII) o ciclo do carbono na biosfera foi alterado, com os 

níveis de carbono na atmosfera aumentando constantemente.  

 

As análises sistemáticas do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima - IPCC indicam que o aumento da 

temperatura média global do planeta será ainda maior no futuro e demonstram que esse aquecimento é 

causado pelas emissões antrópicas acumuladas de Gases do Efeito Estufa - GEE, principalmente o dióxido de 

carbono (CO2), oriundo da queima de combustíveis fósseis, o metano (CH4), oriundo da degradação anaeróbia 

de resíduos sólidos e efluentes, e o óxido nitroso (N2O), sobretudo proveniente das atividades agropecuárias. 

Prevê-se um aumento das temperaturas médias globais entre 2 e 4,5 ºC, até o final do século. 

 

No Brasil, a vulnerabilidade climática pode se manifestar em diversas áreas: aumento da freqüência e 

intensidade de enchentes e secas; perdas na agricultura e ameaças à biodiversidade; mudança do regime 

hidrológico, com impactos sobre a capacidade de geração hidrelétrica; expansão de vetores de doenças 

endêmicas. Além disso, a elevação do nível do mar pode afetar regiões da costa brasileira, em especial as 

metrópoles litorâneas. 



 

KEYASSOCIADOS 
Av. Paulista, 37 - 10º andar – Bela Vista – Cep 01311-902 – São Paulo/SP 
Telefone / Fax: (11) 3372-9595 – key@keyassociados.com.br 

 

1.2 Compensação Voluntária 

 

Atentas aos reflexos do aquecimento global, empresas em todo o mundo começam a agir. Existem diversos 

exemplos de empresas e governos preocupados com o planeta. Tal foi o caso da Copa da Alemanha (2006), 

quando uma equipe técnica calculou toda a quantidade de gás carbônico emitida na atmosfera devida ao 

evento e desenvolveu um projeto de biodigestores na Índia visando compensar o que foi emitido durante a 

realização do campeonato. Esses biodigestores serão responsáveis pelo processamento de dejetos bovinos 

que capturam o biogás, pela decomposição da matéria orgânica, para combustão e evitam a prática de queima 

de madeira e querosene usados em grande quantidade para sistemas de aquecimento (caldeiras). 

 

A compensação também pode ser feita por meio do investimento em projetos sócio-ambientais que poderão 

estar no Brasil ou em qualquer parte do mundo, já que a atmosfera terrestre é comum a todos os paises. Esses 

projetos sócio-ambientais são verificados conforme sua eficiência e quantificados por certificados de redução 

de emissões (VERs – Verified Emissions Reductions).  

 

As empresas que buscam compensar suas emissões poderão neutralizar seus impactos através de 

investimentos em diferentes tipos de projetos: 

 

- Plantio de árvores em reflorestamentos permanentes ou em projetos de cunho sócio-econômico 

(inclusão social e manejo sustentável de florestas). 

- Sistemas de eficiência energética (eólica, solar, hidrelétrica, biomassa animal ou vegetal). 

- Combustíveis renováveis como biodiesel (soja, mamona, girassol) ou etanol. 

- Corretoras de Créditos de Carbono de origem variada. 

 

2. Objetivo do projeto 

 

O Banco Bradesco possui um fundo de investimentos chamado HiperFundo, que sorteará 373 automóveis, 

sendo em sua maioria com motores Flex Fuel. Esses sorteios ocorrerão ao longo do ano de 2011 para seus 

investidores, serão semanais e baseados na extração da Loteria Federal. 

 

Tendo em vista a adequação das atitudes do Bradesco em prol da sustentabilidade, o banco optou por calcular 

as emissões de CO2 equivalente emitidos pela rodagem média de veículos no período de dois anos, e entregar 
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aos clientes sorteados cotistas do HiperFundo, veículos que possuam suas futuras emissões já compensadas 

através do plantio de árvores nativas de Mata Atlântica.  

 

Assim, a estratégia de compensação adotada pelo Bradesco tem como objetivo a compensação das emissões 

de rodagem geradas agregando valor ambiental ao prêmio, além de manter a coerência em relação a 

preocupação e cuidado que o banco possui frente às questões ambientais. 

   

3. Metodologia 

 

Nessa seção serão descritos os parâmetros utilizados e atividades realizadas em uma quantificação de Gases 

de Efeito Estufa e o processo de compensação de emissão proposto por este trabalho. 

 

3.1 Fontes de Emissão de GEEs 

 

Foram consideradas nessa quantificação apenas as emissões referentes ao transporte terrestre proveniente 

do deslocamento de automóveis. 

 

A escolha do método de cálculo apropriado decorreu da disponibilidade dos dados (de atividade), dos fatores 

de emissão específicos, das tecnologias de combustão utilizadas no processo, entre outros. No caso dessa 

quantificação, todos esses fatores encontram-se disponíveis, visto que existem históricos de cálculos e estudos 

atualizados dos fatores de emissão já aceitos (vide referências). Foram adotados na respectiva ordem, fatores 

nacionais específicos e reconhecidos, por princípio de aplicabilidade, seguidos pelos fatores de emissão do 

IPCC (1996, 2001, 2006), e por fim, fatores de órgãos de alta credibilidade mundial como GHG PROTOCOL e 

departamentos internacionais de meio ambiente, como US EPA e UK DEFRA, garantindo sua consistência e 

transparência.  

 

É importante certificar-se da adequação dos fatores utilizados nos processos inventariados, se atentando às 

transformações de unidades. 

 

Assim, para estimar as emissões de GEE, utiliza-se a relação geral: 

 

abab xFEQEmissão =  
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Onde: 

a = tipo de “combustível” 

b = setor ou fonte de atividade 

abQ = Quantidade de “combustível” utilizado do tipo a na fonte b 

abFE = Fator de Emissão do “combustível” utilizado do tipo a na fonte b 

 

3.2. Remoção de GEE ou Seqüestro de Carbono 

 

O processo de fixação de carbono por plantio é definido como “Seqüestro de Carbono” e se insere como 

alternativa em compensação de emissões. 

 

a) O seqüestro de gás carbônico equivalente (CO2e). 

 

A incorporação de carbono em árvores é realizada através da fotossíntese. Os vegetais retiram o gás carbônico 

da atmosfera pelas folhas convertendo-o em açúcar (glicose). A glicose é utilizada na síntese de diversas 

moléculas energéticas como a celulose, maltose, frutose, etc., constituindo parte de seu metabolismo e/ou 

crescimento de sua estrutura. O aumento do volume de uma árvore nada mais é do que o acúmulo de madeira 

na sua estrutura. A madeira de uma árvore, genericamente, possui uma porcentagem de água de 50%. A 

biomassa seca restante possui teor de carbono médio de aproximadamente 50%. Este teor de carbono é 

contabilizado e através de cálculos, pode-se obter a quantidade de gás carbônico (CO2) que a árvore absorveu 

da atmosfera e acumulou em sua biomassa na forma de carbono. 

 

b) Fixação de gás carbônico equivalente (CO2e) através do plantio de árvores. 

 

A metodologia utilizada para quantificação de carbono seqüestrado pelo crescimento de árvores leva em 

consideração uma série de variáveis.  

 

É necessário compreender que uma árvore cresce muito lentamente, e o valor de uma emissão anual a ser 

neutralizada em plantio levará certo tempo para que seja convertido em biomassa de árvores. Foi considerado 

que as árvores atingem a maturidade em tempo estimado de 20 anos. 

 

Não foi levado em consideração o volume de matéria orgânica no solo pelas raízes e por acumulo da 

decomposição de galhos, folhas, flores e frutos. Desta forma mantemos segurança efetiva na conversão do 

CO2 para matéria orgânica.  
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c) Metodologia para cálculo do número de árvores necessário à fixação de gás carbônico equivalente (CO2e) 

 

Para efeito de quantificação do total de CO2 convertido em biomassa de uma árvore é preciso estabelecer um 

modelo de uma árvore hipotética a partir das médias de teor de carbono em sua composição. Através de um 

balanço de massa, calcula-se quanto foi removido de CO2 através da fotossíntese.  

 

A Keyassociados e a SOS Mata Atlântica, em parceria com pesquisadores da ESALQ – USP (Escola Superior de 

Agronomia Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo), estão desenvolvendo um estudo detalhado em áreas 

já reflorestadas pela SOS Mata Atlântica com o intuito de obter a quantidade de carbono que a árvore 

acumula em um determinado período de tempo (20 anos). O cálculo das emissões é, convencionalmente, 

apresentado na unidade de massa de gás carbônico e não de carbono somente (C). Por isso é necessária a 

conversão de massa de C para massa de CO2. Assim é possível chegar a um valor de absorção de CO2 por 

árvore, referenciado e reconhecido. 

 

O resultado mais recente deste estudo apresenta como quantidade de carbono seqüestrado por árvore adulta 

o valor de 249,6kg de CO2. Tal resultado foi utilizado neste relatório, dando aos organizadores do evento a 

possibilidade de compensar suas emissões de CO2e com o plantio de árvores nativas de Mata Atlântica 

conforme é feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, no Programa Florestas do Futuro.  

 

Para maiores informações sobre esse estudo acessar:  

http://cmq.esalq.usp.br/wiki/lib/exe/fetch.php?media=publico:metrvm:metrvm-2009-n05.pdf    
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3.3. Realização do Plantio 

 

O plantio das árvores será efetuado pelo parceiro da KEYASSOCIADOS, a Organização Não Governamental 

Fundação SOS Mata Atlântica (SOSMA). Esta é detentora das melhores tecnologias para reflorestamento de 

matas nativas pelo projeto Florestas do Futuro (www.florestasdofuturo.org.br), e provê o plantio e o 

desenvolvimento seguro da árvore, efetivando a real compensação das emissões, por acompanhamento e 

registros periódicos até os cinco anos de desenvolvimento. A área a ser realizado o plantio fica sobre 

responsabilidade da própria SOSMA. Todos os processos (reflorestamentos) desenvolvidos pela SOSMA são 

auditados no período de cinco anos a partir da realização de cada plantio.  

 

O ganho nessa opção, fora a compensação, é a contribuição sócio-ambiental que permite o aumento de 

biomassa em área depredada, propiciando aumento da fauna e flora deste riquíssimo bioma que é a Mata 

Atlântica e a contribuição na manutenção de recursos naturais como a água. 

 

 

4. Resultados Obtidos 

 

4.1 Médias de deslocamento anual de um carro 

 

Segundo estudo realizado pela GIPA (Interprofessional Grouping in Automotive Products and Services), órgão 

que realiza pesquisas referentes à rodagem de automóveis no mundo, no ano de 2006 a quilometragem média 

rodada por um carro anualmente no Brasil é de 13.275 km. Segundo este mesmo estudo essa quilometragem 

tem se mantido constante nos últimos anos como demonstra a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Quilometragem média 

2000 13.033,00 km 

2001 13.254,00 km 

2002 13.450,00 km 

2003 13.463,00 km 

2004 13.412,00 km 

2005 13.013,00 km 

2006 13.275,00 km 
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Sendo assim aplicando uma ponderação entre a quilometragem anual média brasileira para o período de 2000 

a 2006 encontra-se a quilometragem anual base que será utilizada por este trabalho: 

 

 

 

 

 

 

4.2 Emissão de CO2e decorrente da atividade de deslocamento de um carro no período de um ano. 

 

A contabilização das emissões decorrentes do deslocamento terrestre de um carro no período de um 

(rodagem de 13.271,43) teve como premissas a quilometragem média percorrida de 13.271,43 km e, para o 

cálculo inicial, a utilização de gasolina brasileira tipo “A” (sem adição de etanol) visto que se adequa aos 

padrões de emissões dos fatores utilizados por calculadora do GHG Protocol desenvolvidos pelo UK Defra, 

onde é levada em conta a gasolina pura por quilometragem no Reino Unido.  

 

Posteriormente será descartada a emissão do álcool, pois a gasolina comercializada no Brasil nos postos de 

abastecimento, é a gasolina tipo “C”, que possui 25% de álcool em sua composição, conforme norma da ANP – 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.  

 

É importante ressaltar que a emissão de CO2 gerada pela queima do álcool, mesmo sendo menor que a da 

gasolina, não deve ser levada em conta, pois ela faz parte de um ciclo renovável, onde todo o gás de efeito 

estufa emitido é proveniente do crescimento de biomassa da lavoura através do processo de fotossíntese da 

planta. Sendo assim, a emissão gerada pela utilização de etanol, que também pode ser utilizado como uma 

alternativa de combustível em veículos Flex Fuel, não será considerada. Dessa forma, de maneira 

conservadora, o cálculo de emissões está considerando 100% de utilização de gasolina do tipo “C” pelos 

veículos, garantindo a total compensação da emissão, mesmo que o proprietário abasteça seu veículo com 

álcool. 

 

O fator de emissão utilizado para o cálculo inicial das emissões de CO2 será o da gasolina pura, tipo “A”, que 

apresentará variação em função das diferentes potências dos diferentes motores: 

• Igual ou menores que 1.4L 

• Maiores que 1.4L e menores que 2.0L 

Quilometragem média utilizada: 

13.271,43 km 
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• Maiores que 2.0L 

 

A classificação da potência dos motores utilizada por automóveis, se faz necessária pois cada tipo de motor 

tem um potencial de combustão diferenciado, fator este que detêm influência sobre a emissão de CO2 e da 

queima de combustíveis. 

 

Assim a emissão total anual de um carro percorrendo a distância de 13.271,42 km pode ser definida como: 

 

 

 

*Números arredondados para cima. 

  

4.3 Resultados finais.  

 

Como citado anteriormente, no Brasil, a gasolina comercializada nos postos de abastecimento de combustível 

é somente a do tipo “C” e devido a isso, para que a emissão se aproxime da realidade nacional, será 

descontado o valor de 24% sobre as emissões calculadas sobre a gasolina tipo “A”. Lembrando que esse 

desconto é referente à porcentagem mínima de álcool acrescentada na gasolina brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *Números arredondados para cima. 

 

 

Tipo de motor do 

veículo

Fator de emissão

(km/CO2e)

km rodados por 

ano em média

Emissão de CO2e (kg CO2e) de 

um automóvel utilizando 

gasolina tipo “A”

≤ 1.4L 0,17297 13.271,42 2.295,5576

1.4L < motor  ≤ 2.0L 0,21486 13.271,42 2.851,4974

> 2.0L 0,29937 13.271,42 3.973,0651

Tipo de motor do veículo 

Emissão de CO2e (kg CO2e) de um 

automóvel utilizando gasolina tipo 

“A” 

Emissão de CO2e (kg CO2e) de um 

automóvel utilizando gasolina tipo 

“C” (25% de álcool) 

≤ 1.4L 2.295,5576 1.721,67 

1.4L < motor  ≤ 2.0L 2.851,4974 2.138,63 

> 2.0L 3.973,0651 2.979,80 
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Sendo assim, o número de árvores necessário para compensar as emissões da rodagem de 13.271,42 km de 

cada tipo de veículo encontra-se na tabela abaixo: 

 

 

*Números arredondados para cima visto que não é possível fracionar o número de árvores a serem plantadas para compensação ambiental. 

 

 

5. Conclusão 

 

O número de árvores necessário para compensação das emissões de CO2 dos veículos sorteados pelo Bradesco 

aos cotistas do HiperFundo, será variável em função do motor do veículo sorteado e da quilometragem rodada 

a ter suas emissões compensadas. 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que em todo o trabalho foi levando em conta o “conservadorismo” 

nos cálculos e arredondamentos, ou seja, foi considerado sempre a maior emissão e o maior valor nos cálculos 

de emissões. Aumentando assim a credibilidade dos resultados e diminuindo a possibilidade da compensação 

total das emissões não ocorrer. 

 

Sendo assim, tendo como base esses critérios e, considerando o sorteio de 365 carros com motores inferiores 

a 1.4L e o sorteio de no máximo mais 8 carros com motores maiores que 2.0L (Prêmio Especial), podemos 

estimar o seguinte número de árvores a serem plantadas: 

 

 

 

 

 

 

(*) Números arredondados para cima visto que não é possível fracionar o numero de árvores a serem plantadas para compensação ambiental. 

Tipo de motor do 

veículo 

Emissão de CO2e (ton CO2e) de 

um automóvel utilizando 

gasolina tipo “C” (25% de 

álcool) 

CO2e retido em uma 

árvore nativa de mata 

atlântica 

(Kg CO2e). 

N° de árvores 

necessário para 

compensação de 

1 ano (*) 

N° de árvores 

necessário para 

compensação de 

2 anos (*) 

≤ 1.4L 1,73 249,6 7 14 

1.4L < motor  ≤ 2.0L 2,14 249,6 9 18 

> 2.0L 2,98 249,6 12 24 

 

Tipo de motor do 

veículo

Nº de Carros 

Sorteados

Nº de árvores 

necessário para 

compensação de 1 

ano (*)

Nº de árvores 

necessário para 

compensação de 2 

anos (*)

TOTAL de árvores 

necessário para 

compensação de 1 ano

TOTAL de árvores 

necessário para 

compensação de 2 anos

≤ 1.4L 365 2555 5110

> 2.0L 8 96 192
2.651 5.302
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