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SUMÁRIO EXECUTIVO
O inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE) é o instrumento gerencial que permite avaliar
o impacto de uma organização sobre o sistema climático global. O presente estudo avaliou as emissões
de GEE da Cielo no ano 2016. Foram contempladas as operações administrativas das unidades de
negócio da Cielo S.A., Servinet, Cateno, Aliança, M4U e Braspag localizadas diversos estados brasileiros
e a Merchant e-Solutions situada nos Estados Unidos. Em 2016, as emissões da Cielo somaram 18.161
tCO2e. Ademais foram emitidas 3.558 toneladas de CO2 de origem renovável.
A maior parte das emissões está vinculada a processos de transporte tanto de máquinas e suprimentos
da empresa para seus clientes, quanto de funcionários para desempenhos de suas atividades
administrativas e comerciais. Em menor escala, constam emissões atribuídas ao suporte às operações de
escritório pelo vazamento de gases refrigerantes dos sistemas de ar condicionado e pelo consumo
energético dos equipamentos do escritório.

O gráfico Sankey apresenta as proporções de emissões de GEE em tonelada equivalente de CO2 de
acordo com o tamanho das barras. Além disso, esse tipo de visualização relaciona as diferentes
classificações como escopo e categoria do GHG Protocol, atividade e precursor das fontes de emissão.
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INTRODUÇÃO

1.

Os problemas decorrentes do aquecimento global e das mudanças climáticas colocam o tema da
economia de baixo carbono como uma questão central para o desenvolvimento sustentável. Isso é, cada
vez mais buscam-se meios de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a proteção do sistema
climático. Neste contexto, torna-se muito relevante quantificar e gerenciar emissões de gases de efeito
estufa (GEE) no âmbito corporativo.
O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa é o instrumento gerencial que permite quantificar as
emissões de GEE de uma determinada organização. A partir da definição de sua abrangência, da
identificação das fontes e sumidouros de GEE, e da contabilização de suas respectivas emissões ou
remoções, o Inventário possibilita conhecer o perfil das emissões resultantes das atividades da
organização.
As informações geradas a partir da elaboração de um Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa
podem cumprir os seguintes objetivos:


Monitoramento de emissões de GEE: acompanhar e registrar a evolução das emissões ao longo
do tempo. Identificar oportunidades de ganhos de eficiência operacional e redução de custos;



Benchmarking: comparar as emissões de cada unidade operacional ou de cada setor de uma
organização;



Avaliação de riscos e oportunidades: identificar e mitigar os riscos regulatórios e associados a
futuras obrigações em relação a taxas de emissão de GEE ou restrições de emissão, bem como
avaliar potenciais oportunidades custo-efetivas de reduções de emissão;



Estabelecimento de metas: subsidiar o estabelecimento de metas de redução de emissões de
GEE e o planejamento de estratégias de mitigação;



Acompanhamento de resultados ações de mitigação: quantificar progressos e melhorias
decorrentes de iniciativas estratégicas relacionadas à temática das Mudanças Climáticas;



Participação em programas de divulgação de pegada climática: permitir a divulgação de
informações sobre o desempenho climático da organização (e.g. GHG Protocol, CDP, ISE, ICO2).

Quando aplicado à cadeia de valor de uma organização, o inventário permite também a avaliação da
sustentabilidade climática de processos externos; e.g. produção de matérias primas, utilização e
disposição de produtos e logística de distribuição.
Entre os protocolos e normas disponíveis para a compilação de inventários corporativos de GEE, neste
estudo foram adotadas as seguintes referências:


Norma NBR ISO 14064; Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2007 (ABNT, 2007);



Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol; Especificações de Verificação do
Programa Brasileiro GHG Protocol; GHG Corporate Protocol - Programa Brasileiro GHG
Protocol (PBGHGP) - Fundação Getúlio Vargas; World Resources Institute (FGV/GVces; WRI,
2011);

www.waycarbon.com
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Os protocolos listados acima possuem credibilidade internacional. A principal finalidade em adotá-los
está em obter um relatório passível de comparação em âmbitos nacional e global.
Vale destacar que este inventário é passível de verificação no âmbito dos protocolos listados acima. O
objetivo da verificação deste inventário por uma terceira parte é a obtenção de uma declaração
independente sobre a qualidade do inventário e a consistência das informações nele contidas, de modo
a assegurar aos seus usuários uma avaliação acurada do padrão de emissões da cadeia de valor da
organização.
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2.

METODOLOGIA

2.1

PRINCÍPIOS DE CONTABILIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO

Os seguintes princípios orientaram a elaboração deste estudo (FGV/GVces; WRI, 2011):

2.2



Relevância: Assegurar que o Inventário de GEE reflita apropriadamente as emissões do
processo em foco e que atenda às necessidades de tomada de decisão de seus usuários.



Completeza: Registrar todas as fontes e atividades emissoras de GEE dentro dos limites
selecionados do inventário. Documentar e justificar quaisquer exclusões específicas.



Consistência: Utilizar metodologias reconhecidas e consubstanciadas tecnicamente, que
permitam comparações das emissões com as de outros processos similares. Documentar
claramente quaisquer alterações de dados, limites de inventário, métodos empregados ou
quaisquer outros fatores relevantes no dado período de tempo.



Transparência: Tratar todos os assuntos relevantes de forma coerente e factual, alicerçada em
evidências objetivas. Revelar quaisquer suposições relevantes, bem como fazer referência
apropriada às metodologias de cálculo e de registro e ainda às fontes de dados utilizadas.



Acuidade: Por meio da aplicação de dados apropriados, de fatores de emissão ou estimativas,
assegurar que a quantificação de emissões de GEE não esteja subestimada ou superestimada.
Reduzir o viés e as incertezas ao mínimo possível e obter um nível de determinação que
possibilite segurança nas tomadas de decisões.

ETAPAS DA COMPILAÇÃO DO INVENTÁRIO

As etapas conceituais utilizadas para a elaboração deste inventário são apresentadas no fluxograma
abaixo e explicadas em seguida:
Etapa 1. DEFINIÇÃO DE ABRANGÊNCIA
Etapa 2. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE REFERÊNCIA E ANO-BASE
Etapa 3. IDENTIFICAÇÃO OU REVALIDAÇÃO DE FONTES E SUMIDOUROS DE GEE
Etapa 4. HIERARQUIZAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE FONTES E SUMIDOUROS DE GEE
Etapa 5. COLETA DE DADOS
Etapa 6. CÁLCULO DE EMISSÕES E REMOÇÕES E INCERTEZA
Etapa 7. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Figura 1. Fluxograma de etapas metodológicas para a realização de inventários.
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Primeiramente, define-se a abrangência do inventário (Etapa 1), ou seja, é necessário determinar quais
instalações e atividades da organização serão contempladas pelo inventário, estabelecendo, assim, seu
limite organizacional. Em seguida, define-se o período de referência e ano-base do inventário (Etapa
2).
São identificadas as fontes e sumidouros de GEE da organização (Etapa 3) que são, então,
categorizadas e hierarquizadas (Etapa 4). Em seguida, realiza-se o processo de coleta de dados (Etapa
5). Para a realização do cálculo das emissões (Etapa 6), são utilizados os dados de atividades emissoras
coletados, bem como os fatores de emissão (vide adiante). Nesta etapa também são calculadas as
incertezas do inventário. Por fim, os resultados são compilados em um relatório anual (Etapa 7).
2.3

DEFINIÇÃO DE ABRANGÊNCIA

2.3.1 Fronteiras organizacionais
Duas abordagens são possíveis para a consolidação das emissões e remoções em nível organizacional.
Abaixo, são definidas cada uma dessas abordagens e indicada a opção utilizada neste inventário.
Participação Acionária: a organização assume as emissões de GEE das operações de acordo com
a sua participação societária.
Controle Operacional: a organização é responsável por 100% das emissões de GEE das operações
sobre as quais tem controle operacional.
O presente inventário abrange a Cielo. O quadro abaixo enumera e as unidades operacionais
contempladas neste estudo.
Unid. operacional
Cielo S.A.

Controle operacional
da organização?
SIM

Servinet

SIM

Cateno

SIM

Aliança

SIM

Braspag

SIM

M4U

SIM

Merchant e-Solution

SIM

Quadro 1. Unidades operacionais contempladas

2.3.2 Fronteiras operacionais
A definição de fronteiras operacionais leva em conta a identificação das fontes e sumidouros de GEE
associadas às operações por meio de sua categorização em emissões diretas ou indiretas, utilizando-se
o conceito de escopo. Abaixo, são definidas cada uma das três categorias adotadas pelo GHG Protocol
e indicadas as opções contempladas neste inventário.

www.waycarbon.com
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Escopo 1: Emissões diretas de GEE provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela
organização.
Escopo 2: Emissões indiretas de GEE provenientes da aquisição de energia elétrica que é consumida
pela organização.
Escopo 3: Categoria de relato opcional, considera todas as outras emissões indiretas não
enquadradas no Escopo 2. São uma consequência das atividades da organização, mas ocorrem em
fontes que não pertencem ou não são controladas por ela.
2.4

IDENTIFICAÇÃO OU REVALIDAÇÃO DAS FONTES E SUMIDOUROS

2.4.1 Estrutura para identificação e hierarquização de fontes
As fontes de emissão foram identificadas e hierarquizadas dentro da estrutura organizacional da
companhia. Dentro do sistema Climas desenvolvido pela WayCarbon, foi realizado um mapeamento
das fontes de emissão da empresa e cada uma foi classificada segundo os atributos descritos a seguir:
Atributo

Descrição

Unidade Operacional

Indica a unidade operacional a que a fonte ou sumidouro pertence

Processo

Indica o processo a que a fonte ou sumidouro pertence

Atividade

Indica a atividade a que a fonte ou sumidouro desempenha

Item supervisionado
Precursor

Campo onde são registrados maiores detalhes para identificação da
fonte de emissão
Substância que dará origem às emissões de GEE

Tecnologia

Tecnologia aplicável à fonte de emissão

Parâmetro operacional

Descrição do dado de entrada

Unidade de medida

Unidade de medida do dado de entrada consolidado

Responsável

Pessoa da organização responsável pela coleta do dado.

Origem dado*

Local, registro, referência ou sistema de onde o dado é obtido

Escopo

Escopo da fonte de emissão, de acordo com a classificação do GHG
Protocol

Categoria

Categoria da fonte de emissão, de acordo com a classificação do GHG
Protocol

Quadro 2. Descrição dos atributos registrados para as instâncias do banco de dados de informações de
entrada.

www.waycarbon.com
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Figura 2. Classificação das fontes do inventário.

Figura 3. Mapa das fontes inclusas no inventário (Braspag).
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Figura 4. Mapa das fontes inclusas no inventário (Cielo S.A.).
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Figura 5. Mapa das fontes inclusas no inventário (M4U e Merchant e-Solutions).
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2.4.2 Exclusões do inventário
As emissões de escopo 1 e 2 foram incluídas no inventário.

COLETA DE DADOS

2.5

A governança dos dados operacionais foi organizada dentro da plataforma CLIMAS e os colaboradores
envolvidos na coleta de informações da operação receberam um login para acessar e inserir
diretamente as informações na ferramenta de apoio à gestão climática. Com isso, a empresa pode
estruturar um fluxo de informações mensal e acompanhar o impacto em Mudança do Clima mês a mês
como forma de gestão ambiental.

CÁLCULO DE EMISSÕES E REMOÇÕES

2.6

As emissões e remoções de GEE são calculadas por cada fonte e sumidouro individualmente segundo
fórmula a seguir:
𝑬𝒊,𝒈,𝐲 = 𝑫𝑨𝒊,𝒚 ∙ 𝑭𝑬𝒊,𝒈,𝒚 ∙ 𝑷𝑨𝑮𝒈
Onde:


𝑬𝒊,𝒈,𝒚 Emissões ou remoções do GEE g atribuíveis à fonte ou sumidouro i durante o ano y, em
tCO2e;



𝑫𝑨𝒊,𝒚 Dado de atividade consolidado referente à fonte ou sumidouro i para o ano y, na
unidade u. Como ressaltado anteriormente, o dado de atividade consolidado consistirá de todos
os atributos registrados de cada fonte/sumidouro.



𝑭𝑬𝒊,𝒈,𝒚 Fator de emissão ou remoção do GEE g aplicável à fonte ou sumidouro i no ano y, em t
GEE g/u1;



𝑷𝑨𝑮𝒈 Potencial de aquecimento global do GEE g, em tCO2e/t GEE g2;



i

Índice que denota uma atividade da fonte ou sumidouro individual;



g

Índice que denota um GEE;



u

Índice que denota a unidade de um dado de atividade consolidado;



y

Ano de referência do relatório.

1

Foram adotados os fatores de emissão de GEE disponíveis na literatura e em base de dados reconhecidas e
revisadas. Foram priorizados os fatores de emissão locais, recentes e que refletissem o tipo de tecnologia das
atividades da cadeia de valor da organização.
2 O Potencial de Aquecimento Global (PAG) é um fator que descreve o impacto da força radiativa de uma unidade
baseada na massa de um dado GEE relativa a uma unidade de dióxido de carbono equivalente durante um dado
período.

www.waycarbon.com
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A escolha do método de cálculo apropriado decorreu da disponibilidade de dados e de fatores de
emissão específicos, das tecnologias de combustão utilizadas no processo, entre outros. Os cálculos foram
implementados por meio de operação de relacionamento entre o banco de dados de fontes de emissão,
ora compilado, e banco de dados de fatores de emissão curado pela WayCarbon.
Para clientes da ferramenta Climas, a equipe técnica da WayCarbon fica responsável por atualizar
periodicamente os fatores de emissão, de acordo com metodologias consagradas internacionalmente
para confecção de inventários de GEE. Além disso, é possível que a empresa e o auditor tenham acesso
ao detalhado memorial de cálculo dos fatores de emissão 3.

3

Para acesso, basta seguir os seguintes passos: a) acessar o Climas; b) ir em Gestão de dados > Extrato de fatores;
c) escolher o inventário e gerar relatório; d) na última tabela Extrato de fatores de emissão e energia, clique nos
botões do lado direito com o símbolo de um olho; e) clique no botão do campo Memorial de cálculo

www.waycarbon.com
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3.

RESULTADOS

A seguir, é apresentado o diagnóstico das emissões de GEE da Cielo durante o ano de 2016. No sistema
Climas, é possível acompanhar mensalmente o desempenho da operação em emissões de GEE e gerar
automaticamente relatórios para reporte ao Programa Brasileiro GHG Protocol e no formato GRI.
3.1

DIAGNÓSTICO DO INVENTÁRIO DE GEE 2016

No ano de 2016, as emissões 4 da Cielo somaram 18.161 tCO2e. Ademais foram emitidas 3.558
toneladas de CO2 de origem renovável5.
Emissões totais em toneladas de gás (tGEE)

Emissões totais em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

4

Aqui estão considerados GEE regulados pelo Protocolo de Kyoto (dióxido de carbono - CO2, metano - CH4, óxido
nitroso - N2O, hexafluoreto de enxofre - SF6, perfluorocarbonetos - PFCs e hidrofluorocarbonetos – HCFCs) GEE
não regulados pelo Protocolo de Kyoto (clorofluorocarbonetos - CFCs e hidroclorofluorocarbonetos - HCFCs).
5 Estas incluem emissões de CO2 oriundas da utilização energética de biomassa de origem renovável. Neste estudo
foi adota a definição de biomassa renovável formulada pelo Comitê Executivo do Mecanismo de desenvolvimento
Limpo da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (EB 23, Annex 18). Emissões desta
natureza não contribuem para o aumento da concentração de CO2 na atmosfera em longo prazo.

www.waycarbon.com
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Perfil de emissões de Gases Kyoto em tCO2e

Emissões por processo e atividade
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Emissões por escopo e categoria em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

Emissões por precursor
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Emissões por unidade

Emissões de CO2 renovável por escopo

Emissões de CO2 renovável por precursor

www.waycarbon.com
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3.1.1 Emissões no Brasil
Emissões de GEE das unidades de negócio da Cielo S.A., Servinet, Cateno, M4U, Aliança e Braspag, as
quais são localizadas no Brasil.
Emissões totais em toneladas de gás (tGEE)

Emissões totais em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)
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Perfil de emissões de Gases Kyoto em tCO2e

Emissões por processo e atividade
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Emissões por escopo e categoria

Emissões por precursor
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Emissões por unidade

Emissões de CO2 renovável por escopo

Emissões de CO2 renovável por precursor

3.2

EMISSÕES POR UNIDADE

Emissões por escopo e unidade em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

www.waycarbon.com
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3.2.1 Braspag
Emissões por escopo e categoria em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

Emissões por categoria e atividade

3.2.2 CIELO S.A., Servinet, Cateno, Aliança
Emissões por escopo e categoria em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

www.waycarbon.com
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Emissões por categoria e atividade

3.2.3 M4U
Emissões por escopo e categoria em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

www.waycarbon.com
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Emissões por categoria e atividade

3.2.4 Merchant e-Solutions
Emissões por escopo e categoria em toneladas de CO2-equivalente (tCO2e)

Emissões por categoria e atividade

www.waycarbon.com
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3.3

COMPARAÇÃO ENTRE 2015 E 2016

Diferenças de emissão por Unidade

Diferenças de emissão por Escopo

Diferenças de emissão por Categoria
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Diferenças de emissão por Precursor
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Diferenças de emissão por Processo e Atividade
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3.3.1 Cielo S.A., Servinet, Cateno e Aliança
Diferenças de atividade da operação
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Diferenças de emissão por Precursor

Diferenças de emissão por Processo e Atividade
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Diferenças de emissão por Escopo e Categoria

Diferenças de emissão por Categoria e Atividade
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3.3.2 Braspag
Diferenças de atividade da operação

Diferenças de emissão por Precursor
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Diferenças de emissão por Escopo e Categoria

Diferenças de emissão por Processo e Atividade

Diferenças de emissão por Categoria e Atividade

www.waycarbon.com

34

INVENTÁRIO DE GEE 2016
CIELO
3.3.3 M4U
Diferenças de atividade da operação

Diferenças de emissão por Precursor
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Diferenças de emissão por Escopo e Categoria

Diferenças de emissão por Processo e Atividade

Diferenças de emissão por Categoria e Atividade
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4.

DISCUSSÃO

No inventário de GEE da Cielo, vale ressaltar a importante participação (mais de 50%) das emissões
relacionadas à logística de distribuição e coleta de máquinas, bobinas e outros materiais fornecidos
pela empresa aos clientes, envolvendo o transporte entre fábricas, laboratórios, centros de distribuição,
postos avançados e pontos de comércio espalhados por todo o Brasil.
Posteriormente, são observadas as fontes de emissão devido ao transporte de colaboradores com os
custeios reembolsados pela empresa (Escopo 1). Em seguida, destacam-se as emissões indiretas de
Escopo 3 para deslocamento casa- trabalho dos colaboradores, principal fonte de emissão no contexto
de atividades de escritório junto às viagens a negócios, aéreas e terrestres, de colaboradores da Cielo
(Escopo 3).
Resumidamente, vale destacar na cadeia de valor da Cielo a relevância das atividades de transporte,
pessoas e cargas, dentro do inventário de GEE. O suporte à operação do escritório com a oferta de
energia elétrica e refrigeração dos ambientes ficam em segundo plano quanto ao impacto em mudanças
climáticas.
Vale destacar que a análise por tipo de precursor das emissões da Cielo apontou grande relevância
para gasolina com mais de 60% das emissões. Aproximadamente um quarto dessa parcela é de Escopo
1 associado à frota administrativa, o que poderia embasar um estudo detalhado de adoção de
combustíveis renováveis para essa atividade como etanol. Essa ação teria o potencial de reduzir 99%
das emissões diretas da empresa em anos que não tenham reposição de gás refrigerantes como 2016.
Além disso, esse programa de uso de combustíveis renováveis poderia ser expandido para a cadeia
nas atividades de distribuição e para o acesso dos colaboradores aos escritórios em linha com iniciativas
ambientais como o CDP Supply Chain, ressaltando o potencial de redução de cerca de 10 mil tCO2e
por ano.
Foi realizada uma melhoria na coleta e processamento dos dados de transporte aéreo para logística
direta e reversa ao utilizar informações próprias dos fornecedores sobre a porcentagem de pedidos
respectivos a Cielo no lugar da estimativa de um peso médio para cada entrega. Tal alteração resultou
em um aumento significativo das emissões de escopo 3 e foi a principal razão do aumento do impacto
em 2016 ao comparar com 2015. Ainda assim, foram observadas reduções das emissões fugitivas
devido à não ocorrência de reposição de gases refrigerantes em 2016. Outro fator de redução pontual
das emissões foi a mudança metodológica do cálculo de deslocamento casa-trabalho dos caloboradores,
que anteriormente era baseado em uma extrapolação dos resultados amostrais da pesquisa com
funcionários da empresa e passou a ser baseado no banco de dados completo de endereços consolidado
pelo RH.
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RECOMENDAÇÕES

5.

Para as empresas se adapteram à economia de baixo carbono, deve ser desenvolvido um ciclo virtuoso
de análise e melhorias dos processos. Esse conjunto de atividades, quando detalhado e organizado,
compõem o plano corporativo para gestão das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
O caminho inicia-se com o diagnóstico da situação atual ao reunir o conhecimento técnico sobre a
temática de emissões de GEE e aplica-lo a organização. Uma vez mapeados o impacto em Mudanças
Climáticas e seus riscos para o negócio, é possível avaliar alternativas de processo e selecionar projetos
que reduzam as emissões de GEE. Em sequência, deve ser estruturado um processo para
acompanhamento contínuo do desempenho climático da organização, de forma a verificar a impacto
dos projetos implantados e trazer informações para atualização do diagnóstico.
O inventário de GEE é a primeira etapa do diagnóstico e deve ser continuamente aprimorado.




Melhoria da qualidade dos dados
o

Ter um fluxo mensal das informações operacionais com organização das evidências dos
dados

o

Atualizar continuamente os responsáveis pelas gestão das informações utilizadas para
construção do inventário

Ampliação das fontes monitoradas
o

Estimar as emissões de uso das máquinas de pagamento e de serviços como call center

Além do inventário, há outros tipos de estudos para diagnóstico da situação da empresa frente à
economia de baixo carbono:


o cálculo de indicadores de impacto por produto ou serviço oferecido possibilitando a
comparação com empresas de diversos portes e avaliação da eficiência climática



a identificação de riscos e oportunidades em cenários regulatórios com mecanismos de
precificação de carbono, por exemplo

O passo seguinte é o planejamento e ação no tema de Mudança do Clima. Isso inclui:


Benchmarking setorial



Definição da estratégia de mitigação e metas de redução



Definição da estratégia de adaptação



Definição da estratégia de neutralização
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6.

VENDAS E COMPRAS DE OFFSETS

De acordo com a norma ISO 14.064 - Parte 1, se uma organização reporta redução de emissões ou
aumento de remoções adquirido ou desenvolvido a partir de projetos de GEE quantificados utilizando
metodologias como a da ISO 14.064 - Parte 2, a mesma deve listar tais reduções de emissões ou
aumento de remoções separadamente a partir de projetos de GEE.
Dessa forma, assinala-se se houve ou não vendas e compras de offsets. Em caso afirmativo, indica-se a
quantidade correspondente de emissões/remoções em tCO2e.
Não houve compras/vendas de offsets.
Houve compras de offsets. Quantidade: tCO2e.
Houve vendas de offsets. Quantidade: tCO2e.
A WayCarbon possui o Programa Amigo do Clima para opção de neutralização das emissões via
compra de créditos de carbono. Mais informações em: amigodoclima.com .
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GLOSSÁRIO
Ano-base: período histórico especificado para o propósito das comparações das remoções e emissões
de GEE, além de outras informações relacionadas.
Dióxido de carbono equivalente (CO2e): unidade para comparação da força radiativa (potencial de
aquecimento global) de um dado GEE à do CO2.
Emissões de GEE: massa total de um GEE liberado para a atmosfera em um período específico de
tempo.
Emissões diretas de GEE: emissões de GEE por fontes pertencentes ou controladas pela organização.
Para estabelecer as fronteiras operacionais da organização são empregados os conceitos de controle
financeiro e controle operacional.
Emissões indiretas de GEE relacionadas ao consumo de energia: emissões de GEE a partir da geração
da energia elétrica, calor ou vapor, importada/consumida pela organização.
Escopo: o conceito de ‘escopo’ (scope) foi introduzido pelo GHG Protocol com a finalidade de auxiliar
as empresas na definição de seus limites operacionais. Os escopos são diferenciados em 3 categorias,
separadas em emissões diretas e emissões indiretas.
Escopo 1: Abrange a categoria das emissões diretas de GEE da organização, ou seja, que se originam
em fontes que pertencem ou são controladas pela empresa dentro dos limites definidos. Como exemplo,
pode-se citar as emissões da queima de combustíveis fósseis e de processos de fabricação.
Escopo 2: Abrange a categoria das emissões indiretas de GEE relacionadas à aquisição externa de
energia. Exemplo disso é o consumo de energia elétrica gerada pelas concessionárias fornecedoras do
Sistema Interligado Nacional (SIN) e energia térmica adquirida.
Escopo 3: Abrange a categoria das emissões indiretas de GEE por outras fontes, ou seja, emissões que
ocorrem em função das atividades da organização mas que são originados em fontes não pertencentes
ou não controladas pela mesma. Alguns exemplos de fontes de escopo 3 são: transportes de produtos
em veículos que não pertencem à empresa, utilização de veículos de terceiros, transporte de funcionários
e viagens de negócios.
Fator de emissão ou Fator de remoção de GEE: fator que relaciona dados de atividade a emissões e
remoções de GEE.
Fonte de GEE: unidade física ou processo que libera GEE para a atmosfera.
Gás de Efeito Estufa (GEE): constituinte atmosférico, de origem natural ou antropogênica, que absorve
e emite radiação em comprimentos de onda específicos dentro do espectro de radiação infravermelha
emitida pela superfície terrestre, pela atmosfera e pelas nuvens. Entre os GEE, pode-se citar o Dióxido
de Carbono (CO2), o Metano (CH4), o Óxido Nitroso (N2O), os Hidrofluorocarbonos (HFC), os
Perfluorocarbonos (PFC) e o Hexafluoreto de Enxofre (SF6).
Inventário de emissões de GEE: documento no qual encontram-se detalhadas as fontes e sumidouros de
GEE e encontram-se quantificadas as emissões e remoções de GEE durante um dado período.
Offset: créditos de compensação de emissões de GEE.
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Organização: companhia, corporação, empreendimento, autoridade, instituição - ou parte ou
combinação de -, seja incorporado ou não, público ou privado, que possui suas próprias funções e
administração.
Outras emissões indiretas de GEE: emissões de GEE diferentes daquelas emissões indiretas
relacionadas ao consumo de energia. São consequência das atividades da organização, mas são
oriundas de fontes cuja propriedade ou controle são realizados por outras organizações.
Potencial de aquecimento global: fator que descreve o impacto da força radiativa de uma unidade de
massa de um dado GEE, em relação a uma unidade de massa de dióxido de carbono (CO2) em um
dado período de tempo.
Remoções de GEE: massa total de um GEE removido da atmosfera em um período específico de tempo.
Reservatório de GEE: unidade física ou componente da biosfera, da geosfera ou da hidrosfera com
capacidade de armazenar ou acumular GEE removidos da atmosfera por um sumidouro ou GEE
capturados de uma fonte. A massa total de carbono contida em um reservatório de GEE em um período
específico de tempo pode ser referida como o estoque de carbono do reservatório. Um reservatório de
GEE pode transferir seus gases para outro reservatório de GEE. A coleta de um GEE de uma fonte antes
que esse GEE entre na atmosfera e o seu armazenamento em um reservatório pode ser referido como
captura e armazenamento de GEE.
Sumidouro de GEE: unidade física ou processo que remove GEE da atmosfera.
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