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O PROJETO ABNT / BID
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conjunto com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), está desenvolvendo o projeto “Fomento à
Gestão dos Gases de Efeito Estufa e a Verificação por Terceira Parte em Pequenas e
Médias Empresas no Brasil”.
Mudanças Climáticas, grave problema ambiental deste século, é o pano de fundo
deste projeto que visa a capacitar 200 empresas de pequeno e médio porte no Brasil
para medir, gerenciar e reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Este
projeto é uma parceria entre a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID/FUMIN, e conta com a participação de
importantes instituições como ABDI, BNDES, CNI, FIESP, FINEP, FIRJAN, INMETRO, MMA,
SEBRAE e UERJ no seu comitê gestor e de grandes empresas, como ArcelorMittal,
Braskem e Odebrecht, que têm nesta importante iniciativa um forte alinhamento com
suas estratégias relacionadas a mudanças climáticas.
O projeto capacitou profissionais que trabalham com as Pequenas e Médias
Empresas (PME) na realização de seus inventários de emissões. A capacitação englobou
as normas ABNT NBR ISO 14064 e protocolos de GEE, com foco no Programa Brasileiro
GHG Protocol. Pela primeira vez no Brasil, foram capacitados validadores/verificadores
líderes em inventários de emissões de GEE que atuam pela ABNT.
Também realizamos seminários em todo o Brasil, com o objetivo de sensibilizar
PME a participarem ativamente do projeto, elaborando seus inventários de GEE e
projetos de redução de emissões, visando à redução de seus custos operacionais através
da otimização de processos e da redução do consumo de energia.
Com a acreditação da ABNT como Organismo de Verificação (OVV) de Inventários
de GEE no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, colocamos à disposição das
empresas de todos os setores e portes, mais um serviço com a marca de excelência
ABNT.
A ampliação deste processo, até então restritos às grandes empresas, torna este
projeto inovador para as PME. Além disso, o uso do conhecimento estratégico gerado
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trará a possibilidade para que estas empresas possam participar do mercado de créditos
de carbono. Ao final, realizaremos acordos de cooperação com outros países da América
Latina e do Caribe para a transferência da tecnologia desenvolvida.

A ABNT
A ABNT é o Foro Nacional de Normalização por reconhecimento da sociedade
brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado pelo governo
federal por meio de diversos instrumentos legais.
Entidade privada e sem fins lucrativos, a ABNT é membro fundador da
International Organization for Standardization (Organização Internacional de
Normalização - ISO), da Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Comissão PanAmericana de Normas Técnicas - Copant) e da Asociación Mercosur de Normalización
(Associação Mercosul de Normalização - AMN). Desde a sua fundação, é também
membro da International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica
Internacional - IEC).
A ABNT é responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR),
elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização
Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE).
Desde 1950, a ABNT atua também na avaliação da conformidade e dispõe de
programas para certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Esta
atividade está fundamentada em guias e princípios técnicos internacionalmente aceitos
e alicerçada em uma estrutura técnica e de auditores multidisciplinares, garantindo
credibilidade, ética e reconhecimento dos serviços prestados.
Trabalhando em sintonia com governos e com a sociedade, a ABNT contribui
para a implementação de políticas públicas, promove o desenvolvimento de mercados,
a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos.
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O FUMIN / BID
Fundado em 1993 como parte do Grupo do BID, o Fundo Multilateral de
Investimentos (FUMIN) foi criado para desenvolver estratégias eficazes para apoiar o
crescimento econômico e reduzir a pobreza através da participação do setor privado no
desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas (MPME), beneficiando as
populações com menos recursos, seus negócios, suas produções e suas casas.
O Fundo Multilateral de Investimentos do Grupo BID é o principal fornecedor de
assistência técnica para o setor privado na América Latina e no Caribe. O FUMIN é
também um dos maiores investidores da região em microfinanças e fundos de capital
de risco para pequenas empresas. Os projetos selecionados para financiamento devem
aumentar o acesso a financiamento, mercados e capacidades e serviços básicos.

Parte deste projeto é o desenvolvimento e disseminação de informações acerca
da elaboração de inventário de Gases de Efeito Estufa.
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PARCEIROS
Agradecemos a participação e contribuição dos nossos parceiros para a elaboração
deste guia:

Sobre o CDP
O CDP é uma organização internacional sem fins lucrativos que provê um sistema global único
para que as empresas e cidades meçam, divulguem, gerenciem e compartilhem informações
vitais sobre o meio ambiente. O CDP trabalha com as forças do mercado, incluindo 767
investidores institucionais, para motivar as companhias e as cidades a divulgarem seus impactos
no meio ambiente, assim como suas ações para reduzi-los. Atualmente, o CDP possui o maior
volume de informações sobre mudanças climáticas e água do planeta e procura colocar estes
insights na pauta das decisões estratégicas, dos investidores e das decisões políticas.

Sobre a WayCarbon
A WayCarbon é uma empresa de base tecnológica que atua para solucionar os desafios da
sustentabilidade. Com dez anos de mercado, a empresa é referência em assessoria sobre
mudanças globais do clima, gestão de ativos ambientais e no desenvolvimento de estratégias e
negócios visando a ecoeficiência e a economia de baixo carbono. A WayCarbon tem como
objetivo empregar conhecimento e tecnologia para apoiar seus clientes a superarem os desafios
de um mundo em rápida transformação.
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1.

Introdução
O termo Mudanças Climáticas é definido como mudança do clima atribuída direta ou

indiretamente à atividade humana que altera a composição da atmosfera global e que é, além
da variabilidade climática natural, observada ao longo de períodos de tempo comparáveis
(Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima – UNFCCC, 2014). Já o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês) define Mudanças Climáticas
como uma variação estatística significativa e suas variabilidades, persistentes por um período
de tempo longo (décadas ou mais). Nesta definição, a causa pode ser de processos naturais
internos ou forças externas ou ainda pelas ações humanas. Entre as principais atividades
antrópicas que influenciam as Mudanças Climáticas, estão a queima de combustíveis fósseis,
atividades industriais e transportes, alteração do uso do solo e o desmatamento.
A realização do inventário de GEE é a ação inicial dos empreendedores que querem
contribuir com a questão das Mudanças Climáticas de maneira a minimizar os seus efeitos
negativos. Com as informações geradas pelo inventário, o empreendedor poderá obter dados
relevantes para a gestão das emissões de GEE. Através desta ação, é possível que as
organizações atraiam novos investimentos, consigam oportunidades de negócios com grandes
clientes engajados no assunto, além de planejar seus processos de forma a garantir maior
eficiência econômica, energética e/ou operacional.
O presente documento é um produto resultado do projeto “Fomento à Gestão dos
Gases de Efeito Estufa e a Verificação por Terceira Parte em Pequenas e Médias Empresas no
Brasil”, realizado em conjunto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta metodologia visa a um processo de produção
mais eficiente e ambientalmente correto tendo como ponto de partida o inventário de emissões
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de gases de efeito estufa (GEE), ampliando assim, os benefícios para as empresas no âmbito do
projeto de redução das emissões. Desta forma, pretende-se contribuir para o incentivo à
realização de inventários de GEE, melhoria nos processos, maior eficiência e redução de
impactos ambientais negativos, através da orientação de consultores e gestores de Pequenas e
Médias Empresas (PME).
Para gerenciar é preciso primeiramente conhecer o seu processo e obter as informações
certas, especificando e detalhando as fontes de emissão e remoções e descrevendo as emissões
de GEE. Com a informação gerada pelo inventário a organização poderá definir o seu cenário
atual, da mesma maneira como se faz com os inventários contáveis, e desta maneira planejar e
realizar ações para diminuir e/ou compensar as emissões, além de melhorar as remoções de
GEE.
Nem todas as atividades relacionadas à diminuição do impacto da organização em
relação aos GEE precisam ser necessariamente um projeto de redução de emissões de GEE
conforme especificado na norma ABNT NBR ISO 14064-2 (Especificações e orientação a projetos
para quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios das reduções de emissões ou da
melhoria das remoções de gases de efeito estufa). As empresas podem estabelecer atividades
ou iniciativas específicas, para reduzir ou prevenir emissões de GEE. Algumas ações dirigidas são:
a utilização de combustíveis com menor impacto ambiental, substituição de equipamentos por
alternativas menos poluentes, realização periódica de manutenção, modernização e/ou
substituição de equipamentos e veículos (para que haja menor consumo de combustível),
treinamento dos colaboradores sobre os trajetos e horários mais eficientes, além de utilizar
veículos mais econômicos, entre outras.
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Como o nosso projeto é focado nas PME, a base do nosso guia é descrever as ações
dirigidas como projeto de mitigação, subsidiando uma redução nas emissões de GEE e focando
em um rápido retorno econômico e ambiental nas ações realizadas pelas PME.

1.1

Princípios
Todas as atividades desenvolvidas em decorrência da Gestão de Emissões de Gases de

Efeito Estufa que utilizam as normas brasileiras ABNT NBR ISO 14064-1 e 2 devem ter como
alicerce os princípios citados abaixo. É recomendado que a organização documente a aplicação
dos princípios nas atividades relacionadas com a contabilização, gestão e remoção das emissões
de GEE.
Relevância
Refere-se a definição dos objetivos e expectativas pelas quais a organização está
elaborando o seu inventário ou projeto de redução de emissões de GEE. Todo inventário e
projeto de redução devem ser feitos focando um usuário pretendido, ou seja, uma pessoa ou
organização que tomará decisões baseadas nas informações geradas pelo inventário ou pelo
projeto de redução. No caso de um projeto de mitigação, o principal usuário pretendido deverá
ser a própria organização, que utilizará essa informação para melhorias no seu processo.
Entretanto, ela poderá não ser o único usuário pretendido, podendo incluir nesse item órgãos
ambientais, entre outros.

Integralidade
Inclusão de todas as emissões e remoções pertinentes de GEE, ou seja, de todas as
informações pertinentes para apoiar os critérios e procedimentos. Muitas vezes, as atividades
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com maiores emissões não são as atividades primárias da organização, sendo assim, se não
forem contempladas todas as fontes de emissões e remoções no inventário, o empresário pode
perder uma ótima fonte de informações para mudanças no seu processo.
Conforme determinado pelos objetivos pretendidos, todas as fontes, sumidouros e
reservatórios dentro do limite estabelecido devem ser contabilizados para que as informações
sejam as mais verdadeiras possíveis. Também é importante que seja garantido que todas as
informações relevantes para os usuários pretendidos constem nos dados e informações de GEE
relatadas pela organização de maneira consistente com a atividade desenvolvida.

Consistência
É o princípio que possibilita comparações significativas de informações relacionadas à
Gestão de GEE. O grande objetivo ao fazer as mensurações das emissões é poder compará-las
com o que já foi emitido e fazer uma projeção ano a ano das emissões. Assim, é importante a
consistência na metodologia de cálculo para não prejudicar a capacidade de realizar as
comparações e não ter equívocos nessas estatísticas. Como o foco é o projeto de mitigação, é
necessária a possibilidade de comparação para analisar a eficiência das mudanças realizadas.

Precisão
As organizações, na elaboração de seu inventário, devem identificar as incertezas
inerentes do processo de contabilização e tentar minimizá-las onde possível, reduzindo assim as
assimetrias e incertezas até onde seja viável. Este princípio assegura que as informações
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registradas no inventário são suficientemente precisas para que as empresas tomem decisões
com confiança.
É importante que a empresa descreva em seu inventário e/ou projeto, o que foi feito
em relação às incertezas e os processos para minimizar o seu impacto no cálculo realizado. Um
projeto com muitas incertezas, prejudica a confiabilidade se o que está sendo realizado,
realmente é o melhor no cenário real.

Transparência
A organização que realmente se engaje em realizar a Gestão das Emissões de GEE
pretendendo participar de uma economia de baixo carbono, não poderá mascarar os resultados
relacionados as suas emissões e remoções de GEE. É importante que as informações do
processo, procedimentos, pressupostos e limitações do inventário sejam descritas de forma
clara, neutra, compreensível e factual, e baseadas em documentação clara.

Conservadorismo
Utilização de hipóteses, valores e procedimentos conservadores para assegurar que as
reduções de emissão ou as melhorias de remoções de GEE não sejam superestimadas. Este
princípio é exclusivo da norma ABNT NBR ISO 14064-2. Apesar do foco ser a precisão dos
resultados, algumas informações serão baseadas em premissas, e estas devem ser feitas
tentando se aproximar ao máximo do real. Nestes casos, a precisão e o conservadorismo estão
relacionados para manter a credibilidade do projeto de GEE, fazendo com que tenha mais
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probabilidade de ser subestimada as emissões reduzidas do que superestimada para manter
resultados confiáveis ao longo de uma série de suposições prováveis.
Vejamos como exemplo uma empresa utiliza um produto químico que durante o
processo emite 50 kg de CO2e (gás carbono equivalente) e muda a matéria prima para um outro
produto químico que realiza a mesma função, mas emite entre 23-35 kg de CO2e. A empresa,
aplicando o princípio do conservadorismo, deve comparar o valor anterior = 50 kg de CO2e com
o maior valor possível do segundo produto químico = 35 kg de CO2e, evitando assim
superestimar as reduções possíveis.

2.

Objetivo
O inventário de emissões de gases de efeito estufa é um importante instrumento de

gestão e para auxiliar as pequenas e médias empresas nesta etapa o Projeto ABNT/BID publicou
o “Guia Metodológico para a Realização de Inventários em Emissões de Gases de Efeito Estufa”,
uma parceria com o IST Ambiental (SENAI) e SEBRAE/RJ. Porém, depois de sua realização, muitas
organizações ainda têm dúvidas do que fazer com as informações geradas.
O objetivo deste guia é auxiliar as empresas na continuação da atividade de
gerenciamento das suas emissões de GEE visando a eficiência no processo e a elaboração de um
projeto de redução e mitigação.
Em outras palavras, este trabalho visa através das informações obtidas na realização do
inventário de GEE da empresa, focar nas maiores fontes de emissões, utilizando essas como
indicadores-chaves de desempenho e de ferramenta de gestão. A organização então deve
elaborar um diagnóstico dos desperdícios, identificando potenciais melhorias no processo,
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reduzindo, consequentemente, os impactos ambientais negativos e obtendo retorno
econômico.

2.1

Objetivos específicos

Conscientizar os pequenos e médios negócios sobre a importância de
se adotarem a gestão de gases de efeito estufa como ferramenta de
gestão focando em uma economia de baixo carbono;

Diminuir os custos de produção, os gastos operacionais e a pressão
sobre os recursos naturais e ambientais por meio da adoção de
procedimentos e mecanismos limpos, de fácil aplicação e de
resultados econômicos e ambientais significativos;

Evidenciar o valor das empresas assumirem posturas mais éticas,
melhorando a sua imagem institucional no mercado e atuando de
forma ecologicamente responsável.

2.2

Público-Alvo
Micro, pequenos e médios negócios nas áreas comerciais, industriais, serviços e

agroindústria, participantes de cadeias de valores e arranjos produtivos locais.
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3.

Análise dos Riscos das Mudanças Climáticas para os negócios
As mudanças climáticas trazem diferentes riscos para as organizações. Estes riscos

podem ser classificados como riscos físicos, regulatórios, de competividade, social, à reputação
da empresa e na cadeia de valor. As organizações de diferentes tamanhos e setores estão
sujeitas à pelo menos um desses fatores em intensidades diferentes, que podem ser de origem
interna ou externa, entretanto, todos deverão estar preparados para responder às essas
interferências. Portanto, o fator “clima” torna-se um dos fatores que precisa ser avaliado e
gerenciado.
Tabela 1 – Análise dos possíveis riscos relacionados a Mudanças Climáticas.

Categorias

Riscos
Relaciona-se

aos

Impactos
eventos Impactos diretos: Danos à propriedade,

climáticos extremos, como: perdas de ativos, alterações nas rotas de

Risco Físico

inundações, ciclones, secas transporte,
extremas,

diminuição

de

matérias

ou primas.

aumento

diminuição da precipitação, Impactos Indiretos: aumento do preço
elevação do nível do mar.

nas cadeias de fornecedores.
No Rio de Janeiro, o INEA (Resolução nº
64/2012), determina para alguns setores

Legislação tradicional, com
exigência

legais

como

o

licenciamento ambiental.

a apresentação do inventário de GEE
verificado por terceira parte. E em São
Paulo, a CETESB exige o reporte das
emissões de GEE para determinadas

Risco

organizações,

Regulatório

prevendo

penalizações

para as que não apresentarem.
Regulações

baseadas

no

mercado, através de taxas de
carbono,

tarifas

sobre

combustíveis.
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Tabela 1 (Continuação) – Análise dos possíveis riscos relacionados a Mudanças Climáticas.

Categorias

Riscos

Impactos

Modificação de padrões de

Risco de
Competitividade

consumo

do

mercado,

buscando

produtos

com

menores pegadas de carbono
e/ou seleção de organizações

Alteração no fluxo de receita, adequação
dos processos para atendimento às
exigências do mercado.

com menores emissões
Aumento da propagação de
vetores

Risco Sociais

e,

consequentemente, doenças
Aumento

dos

eventos

climáticos extremos

Saúde dos funcionários afetada, maior
índice de falta ao trabalho.
Interrupção de vias, destruição de
moradias,

que

podem

afetar

o

deslocamento dos funcionários.

Risco à

Risco de perda de valor Perdas de investimentos e contratos com

reputação

perante seus stakeholders

clientes de grande porte.

Adaptado do estudo CEBDS & KPMG (2015).

4.

Benefícios da realização de inventários de GEE
A realização do inventário de GEE possibilita um melhor entendimento organizacional,

gerando um novo conhecimento ao se analisar os processos envolvidos sob outra ótica. Com
esse conhecimento, pode se enfatizar os processos com mais emissões de GEE e começar a
analisar possível mudanças. Este entendimento possibilita à empresa, através do
monitoramento da produção, identificar oportunidades de redução de emissões e,
consequentemente, desperdícios de insumos, implementação de novas tecnologias e mudanças
no processo produtivo.
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O inventário de emissões e, consequentemente, a gestão das emissões de GEE
interagem com os Sistema de Gestão de Qualidade, Gestão Ambiental e Sistema de Informação
da organização e os benefícios são, não só ambientais, mas também econômicos, através da:

Minimização do uso de matérias-primas impactantes ao meio ambiente
Redução dos resíduos e emissões gerados no processo
Conscientização dos funcionários
Produtos mais adequados ambientalmente
Maior eficiência no transporte
Antecipação aos requisitos legais e às exigências do mercado
A estratégia ambiental gera novas oportunidades de negócios
Possibilidade de participação no mercado de carbono
Fidelização de Grandes Cliente
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5.

Etapas
A presente metodologia é dividida em 4 etapas, com 2 sub-etapas cada, conforme

abaixo detalhado (Figura 1).

Etapa I

•PREPARAÇÃO:
1) Conscientização
2) Fluxograma do Processo

Etapa II

•REALIZAÇÃO:
1) Realização Inventário
2) Verificação Inventário

Etapa III

•AVALIAÇÃO:
1) Análise crítica
2) Planejamento

Etapa IV

•AÇÃO
1) Implementação
2) Monitoramento

Figura 1. Etapas da metodologia.

Esta metodologia segue os princípios do modelo PDCA (do inglês, Plan-Do-Check-Act),
que pode ser resumido, conforme:
 Plan (Planejar) – estabelecer os objetivos do trabalho, seus processos e os recursos
necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos estabelecidos;
 Do (Fazer) – implementar o que foi planejado;
 Check (Checar) – monitorar e (onde aplicável) medir os processos e os produtos e serviços
resultantes em relação aos requisitos estabelecidos, e reportar os resultados;
 Act (Agir) – executar ações para melhorar desempenho, conforme necessário.
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5.1 ETAPA I – PREPARAÇÃO
1º Passo – Conscientização e formação da equipe de trabalho
O primeiro passo da etapa de preparação é a conscientização do público alvo (que inclui
a alta direção das organizações), sem o comprometimento da alta direção não haverá verdadeira
Gestão das Emissões de GEE e por mais que seja feito um inventário de GEE, este não irá gerar
melhoras no processo.
A conscientização pode ser conseguida através de exposição de casos bem-sucedidos,
apresentação das vantagens econômicas, ambientais e de participação no mercado de carbono.
A figura 2 demonstra diferentes fatores que podem influenciar a realização de inventário de GEE
e, consequentemente, obtenção de maior eficiência no processo.

Fatores
Internos

Fatores

Comerciais

Fatores
Externos

Fatores
Regulatórios

•Assuntos comerciais
•Funcionários e terceirizados

•Pressão de consumidores
•Concorrentes
•Potencial de mercado
•Exportações

•Comunidade local
•Partes Interessadas
•Governo

•Legislação & Normas
•Organismos Regulatórios

Figura 2. Diferentes fatores que podem influenciar a organização a realizar o inventário de GEE.
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Uma ótima opção seria organizar uma reunião com a alta direção para avaliar as
informações existentes e ter uma visão geral de como a organização deve administrar os
aspectos em relação as emissões e remoções de GEE.
Deve-se definir vários pontos nessa reunião: como a estratégia de trabalho, avaliando
como essa mudança de visão afetará os processos já existentes em relação a sustentabilidade;
definir a equipe necessária para a atividade e a pessoa que será responsável pelo andamento do
processo e informar todos os passos para a alta direção; quais os indicadores serão avaliados
para demostrar o desempenho e definir os custos dos novos processos e o orçamento disponível
para as atividades.
Importante também é a conscientização e a divulgação na empresa da abrangência de
setores que irão participar da atividade para melhor realização do inventário, uma vez que,
diferentes setores precisarão cooperar para que se consiga as informações necessárias. Além
dos colaboradores internos, é necessária a cooperação de colaboradores externos, como
fornecedores e terceirizados.
O estabelecimento de uma equipe, que estará diretamente envolvida na realização do
inventário, das análises e planejamento das informações deste, é vital para o andamento do
processo. Esta equipe deve possuir quantos membros forem necessários, mas deve possuir um
responsável por compilar as informações.

2º Passo – Fluxograma do Processo
O segundo passo é a elaboração fluxograma do processo produtivo, conhecido também
como Diagrama de Fluxo, que é realizado através de identificação dos processos como o
exemplo da figura 3.
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ENTRADAS
 Matérias-primas
 Insumos
 Energia Elétrica

PROCESSO
OPERACIONAL I

PROCESSO
OPERACIONAL II

(detalhar
etapas)

(detalhar
etapas)

SAÍDAS
 Resíduos
 Efluentes
 Emissões de GEE
 Outras Emissões

Recebimento
(upstream)

Distribuição
(downstream)
Figura 3. Exemplo de fluxograma do processo produtivo

Para elaboração do fluxograma, deve-se realizar a identificação e quantificação das
entradas, ou seja, das matérias-primas e insumos utilizados, consumo de energia elétrica; e das
saídas, como: efluentes gerados, resíduos sólidos (inertes e materiais perigosos) e emissões
(GEE, outros gases, calor e outras radiações). É importante, para auxiliar na etapa de realização
do inventário de GEE, a percepção de como estes dados são obtidos e controlados.
É interessante que nesta etapa a empresa identifique o escopo de cada parte do
fluxograma produtivo, conforme determinado na metodologia de quantificação de GEE. Neste
caso, pode ser utilizada uma escala de cores. Isto permitirá ao gestor entender que tipo de gasto
energético existe por cada fonte do processo.

5.1.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES E QUALIDADE DA GESTÃO DE GEE
A organização deve estabelecer procedimentos necessários para assegurar um sistema de
gestão adequado das informações que levarão à realização do inventário de GEE. Empresas que
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já têm uma Gestão da Qualidade ou uma Gestão Ambiental implementada poderiam
acrescentar os novos processos à documentação já existente.
A norma ABNT NBR ISO 14064- 1 (Especificação e orientação a organizações para
quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa)
detalha princípios e requisitos para realizar e gerenciar o inventário de GEE. Além disso, inclui
requisitos e orientação sobre o gerenciamento da qualidade do inventário, com recomendações
sobre os procedimentos de informações de GEE da organização.

5.2 ETAPA II – REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO
1º Passo – Realização do Inventário conforme Metodologia
O inventário de emissões de GEE, para os sete gases reconhecidos internacionalmente
como gases de efeito estufa regulados pelo Protocolo de Quioto (CO2, CH4, N2O, SF6, NF3, HFC e
PFC), deverá ser feito de acordo com o “Guia Metodológico para a Realização de Inventários em
Emissões de Gases de Efeito Estufa” ¹, uma parceria com o SENAI e SEBRAE, elaborada pelo
Projeto ABNT/BID, com base na norma ABNT NBR ISO 14064-1 e no Programa Brasileiro GHG
Protocol.
Conforme descrito na metodologia citada anteriormente, o inventário de GEE é
composto de três escopos: Escopo 1 (emissões diretas); Escopo 2 (Emissões Indiretas
proveniente de compra de energia, calor e vapor) e Escopo 3 (outras emissões indiretas) (ver
Figura 4 e 5). A separação das emissões em Escopo, além de ser exigência do programa
brasileiro, permite melhor entendimento das oportunidades de melhoria no processo.

Nota ¹: O Guia Metodológico está disponível no site da ABNT: www.abnt.org.br/ghg
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Figura 4 – Tipos de emissões de uma organização (modificado da ISO/TR 14069)

2º Passo – Verificação do Inventário
O objetivo principal da verificação por terceira parte é assegurar a credibilidade das
informações do inventário de GEE de uma organização, através de uma análise imparcial,
objetiva e crítica. É, portanto, um processo que avalia a qualidade e transparência do trabalho
realizado, garantindo que todas as informações contidas no inventario estão corretas e se
constituem em fonte válida para a tomada de decisão.
Para o estado do Rio de Janeiro, é exigido pela Resolução INEA nº 64 de 12 de dezembro
de 2012. Deve ser realizada por uma entidade de terceira parte acreditada pela Coordenação
Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), como a ABNT Certificadora. A Cgcre é o organismo de
acreditação de organismos de avaliação da conformidade e organismos de verificação e
validação de Gases de efeito estufa. É, portanto, dentro da estrutura organizacional do Inmetro,
a unidade principal responsável pelos aspectos referente à acreditação de organismos.
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A verificação do Inventário de Emissões de GEE seguirá os procedimentos descritos nas
Especificações de Verificação de Inventário do Programa Brasileiro GHG Protocol e na norma
ABNT NBR ISO 14064-3.
Concluída a etapa, será emitida a Declaração de Verificação do Inventário de emissões
de GEE, atestando a credibilidade das informações descritas.

5.3 ETAPA III – AVALIAÇÃO
1º Passo – Análise crítica
Como dito anteriormente, no inventário de GEE as informações são apresentas por
fonte e por escopo (Figura 5 e Tabela 2).

Figura 5 – Tipos de escopo para contabilização de emissões (adaptado de Confederação Nacional de
Industria, 2011).
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Tabela 2 – Caracterização das emissões por Escopo
Emissões e Remoções Diretas de GEE
Emissões Indiretas de GEE por

Outras Emissões Indiretas de

(Escopo 1)

Uso de Energia (Escopo 2)

GEE (Escopo 3)

Combustão estacionária – queima de
combustíveis
por
equipamentos
estacionários próprios ou locados pelo
pequeno negócio a para operarem sob a
sua gestão, exemplo: caldeiras, geradores,
fornos.
Combustão móvel – queima de
combustíveis por equipamentos móveis:
automóvel, caminhão, caminhonete,
empilhadeira.

Este escopo é contabilização
das emissões de GEE na
geração da eletricidade, calor
ou vapor comprados, ou seja,
as emissões que foram geradas
no local onde a energia foi
produzida e posteriormente
consumida pelo pequeno
negócio.
Contabilizar emissões do
Escopo 2 permite avaliar
oportunidade
e
riscos
associados à mudança nos
custos de energia e das
emissões de GEE.

São as emissões de GEE que
sejam consequência de suas
atividades,
entretanto,
produzidas por fontes de GEE
que pertencem ou são
controladas
por
outras
empresas. As emissões de
escopo 3 são geralmente
classificadas como upstream
ou downstream. As emissões
upstream são referentes às
emissões indiretas de GEE
relacionadas a bens e
serviços
comprados ou
adquiridos e as emissões
downstream são referentes
às emissões indiretas de GEE
relacionadas bens e serviços
vendidos.
São
alguns
exemplos de emissões de
escopo 3:

Emissões fugitivas – emissões resultantes
de lançamentos intencional ou acidental
de GEE, por exemplo, vazamentos do gás
do ar-condicionado, extintores, gases
isolantes dos transformadores ou
disjuntores, etc
Processos Industriais e Uso de material –
as emissões de GEE são produzidas por
uma variedade de atividades industriais.
Nesta categoria se incluem todas as fontes
de emissão de processos industriais que
química ou fisicamente transformam
materiais. Também podem existir fontes
de GEE pelos usos de produtos tais como
aerossóis, espumas, lubrificantes, uso de
ceras parafinas, entre outros.
Tratamento de Efluentes e Resíduos
Sólidos – se a empresa realiza qualquer
tratamento dos efluentes ou dos resíduos
sólidos gerados dentro do limite
organizacional estabelecido, as emissões
resultantes deste processo deverá ser
contabilizado como escopo 1 (emissões
diretas), se o pequeno negócio recolhe
todos os resíduos e efluentes e dá uma
destinação diferente, onde outra empresa
realiza o tratamento desse resíduo ou
efluente, as emissões deste tipo de
tratamento podem ser relatadas como
escopo 3 em caráter opcional.
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- Atividades relacionadas
com a energia não incluídas
nas emissões diretas e
emissões
indiretas
de
energia,
- Emissões geradas para a
produção dos insumos,
- Emissões resultantes do
tratamente do resíduos
gerados a partir de atividades
organizacionais,
- Transporte dos insumos
adquiridos,
- Viagens de negócios,
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Tabela 2 (Continuação) – Caracterização das emissões por Escopo
Emissões e Remoções Diretas de GEE
Emissões Indiretas de GEE por
(Escopo 1)

Uso de Energia (Escopo 2)

Processos Agrícolas - Emissões geradas a
partir de processos agrícolas, tais como
manejo de esterco, cultivo do arroz, etc.

Remoções de GEE – todos os processos
que removam carbono da atmosfera
feitos pelo pequeno negócio dentro dos
limites
estabelecidos
devem
ser
contabilizados como escopo 1, como
recomposição de vegetação, queima de
biogás, captura e armazenamento de
carbono.

Outras Emissões Indiretas de
GEE (Escopo 3)
- Bens arrendados
terceiros,

por

- Deslocamento dos clientes
até o negócio,
- Transporte e distribuição da
produção (se esta for feita
por terceiros),
- Uso do produto pelos
clientes,
- Fim da vida útil do produto,
Deslocamento
Funcionários,

de

- Outras emissões ou
remoções indiretas não
compreendidas em outras
categorias.
Com base nas informações do inventário de GEE pode-se analisar quais etapas do
processo apresentam maiores emissões de GEE, o que demonstra a maior possibilidade de ação
e, possível, melhoria no processo, buscando-se a redução das emissões de carbono da empresa.
Juntamente com o conhecimento obtido do processo de produção com o fluxograma é possível
a visualização detalhada de matéria-prima/insumos, água e energia, e a análise da geração de
resíduos do processo. Esta será a base inicial dessa etapa de avaliação.
Através da análise crítica das informações do inventário, levando em consideração as
maiores fontes de emissão de GEE, será possível desenvolver metas para redução das emissões
(Box 1). Seria interessante levar em consideração quais as metas possíveis a curto, médio e longo
prazo.
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Após o estabelecimento das metas, a organização poderá elaborar:
- o Plano de Ação com Políticas e Metas Definidas
- Definições de Ações e Responsabilidades
- Definição do cronograma e orçamento disponível
- Quais os resultados esperados ao atingir a meta.
Maiores explicações dos tipos de metas que podem ser estabelecidas estão disponíveis
no Box 1.
Box 1: Tipos de metas

Estabelecendo Metas
Organizações podem estabelecer metas de redução de formas diferenciadas, como:




Meta(s) para as emissões totais (Escopo 1 + Escopo 2 + Escopo 3);
Meta(s) para as emissões totais de somente um escopo (Escopo 1 ou Escopo 2 ou
Escopo 3);
Meta(s) para as emissões de cada categoria dos diferentes escopos (ex. Fonte Móvel
– Escopo 1 / Fontes Fixas – Escopo 1 / Fontes Transporte upstream e downstream –
Escopo 3 ... ).

As metas de redução podem ser absolutas, ou seja, reduções das emissões de GEE, medidos
em tonelada de CO2e (tCO2e), em um período de tempo; ou intensidade, expressado como a
relação da redução de emissões de GEE com alguma métrica de negócio (produção, vendas,
etc.); ou combinação desses dois tipos.
Depois de determinado os itens anteriores é importante definir a data de conclusão da meta
(se será de curto ou longo prazo) e a duração de período de cumprimento.
Exemplos:

Tipo de Meta
Absoluta

Meta
Redução das emissões totais do
Escopo 1 em 10%

Fevereiro/2017

Intensidade

Melhorar a eficiência energética em
30% por tonelada de produto final

Março/2017
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2º Passo – Plano de Ação
Após estabelecer as metas absolutas ou de intensidade, a organização pode desenvolver
uma tabela onde se estabelece o responsável pelo comprimento daquela meta e as medidas e
ações pretendidas, assim como, determinar os itens de controles a serem monitorados para
avaliar o andamento do processo (Tabela 3).
Tabela 3 – Exemplo de “Tabela de Fontes relevantes, Metas e Ações”
Fontes de
Item de
Emissões
Escopo
Metas
Responsável
Controle
Relevante
Fontes

Litros de

Móveis

Escopo 1

(Automóveis)

Reduzir em

Combustíveis 50% as
comprados

emissões

Medidas e Ações
Utilizar somente etanol nos

Carlos

veículos; otimização da

Alberto

logística de transporte e
distribuição do produto.

Modificado de Falconi (1994).

Um plano de Ação, com as indicações das oportunidades de redução de desperdícios e
emissões, além de um melhor aproveitamento dos insumos e matérias-primas, deve ser
realizado, com objetivo de atingir as metas estabelecidas. Neste relatório deve constar uma
análise do custo/benefício da implementação das ações recomendadas para identificar as que
serão implementadas a curto, médio e longo prazo. Para a realização deste relatório deve ser
analisado questões técnicas, ambientais e econômicas, sendo importante considerar:
1) Tecnicamente:


o impacto da medida proposta sobre o processo, produto, produtividade etc.;



experiências de outras empresas com a mudança proposta;



quais os funcionários/departamentos que serão atingidos pela implementação
das opções;



necessidade de treinamento para as pessoas envolvidas.

2) Ambientalmente:


quantidade de emissões de GEE que será reduzida;
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quantidade e qualidade dos resíduos, efluentes e outras emissões que tenham
sido eliminados ou reduzida;



redução no uso de recursos naturais.

3) Economicamente:


valor dos investimentos necessários;



custos operacionais e receitas do processo existente e os custos operacionais e
receitas projetadas das ações a serem implantadas;

O relatório pode constar de uma simplificação do Plano de Ação, como no exemplo da
Tabela 4, a fim de facilitar o acompanhamento do Plano e das melhorias conquistadas.
Tabela 4. Exemplo de “Plano de Ação - Gestão de emissões de GEE”
Metas definidas Medidas e Ações
Responsável
Custos

Prazo

Utilizar somente
etanol nos
veículos

Reduzir em 50%
as emissões das
fontes móveis

Otimização da
logística de
transporte e
distribuição do
produto.
Programa de
Manutenção dos
Veículos

Diminuir em 70% Realizar reuniões
as emissões de
via web
Viagens a
Negócios

Modificado de Falconi (1994).
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5.4 ETAPA V – AÇÃO
1º Passo – Implementação
É importante salientar que, para a implementação de ações para evitar, reduzir ou mitigar
as emissões e os desperdícios, o tempo de aplicação depende da disposição e empenho, do grau
de retorno que pode ser alcançado, além das características específicas de cada empresa.
Os tipos de ações podem ser para evitar, reduzir ou mitigar as emissões de GEE.
Detalhamos cada tipo de ação:
1. Ações para evitar emissões são aquelas que trocam as atividades que sejam intensivas em
emissões de GEE por outras de menos intensidade. Com estas ações a organização deixa de
emitir determinada quantidade de GEE ou determinado gás de efeito estufa.
Exemplos: As emissões de GEE, especialmente CO2, podem ser evitadas por práticas de
gestão agrícola que previnam o cultivo de novas áreas com floresta, pastagens e outros tipos
de vegetação não agrícola.
2. Ações para reduzir as emissões de GEE são aquelas relacionadas com melhoria da eficiência
e redução de desperdícios. A ação levará a diminuição das emissões, no entanto, as mesmas
não deixarão de ocorrer.
Exemplos: Ações de eficiência energética através da modernização de equipamentos, como
caldeiras, ar condicionados, motores de alta eficiência, entre outros. A troca de combustíveis
de origem fósseis por combustíveis biogênicos, como o etanol, é outro exemplo de ação que
leva à redução das emissões. O menor gasto com energia elétrica leva consequentemente à
redução das emissões do Escopo 2 e, também, ao retorno econômico, através da diminuição
na conta de luz.
3. Para as emissões que não podem ser evitadas, as ações a serem tomadas são as de
compensação. É importante ressaltar que as medidas de compensação devem ser tomadas
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como última alternativa, a fim de não desvirtuar a questão das emissões e ocultar as
necessidades de se evitar e/ou reduzir as emissões.
O exemplo mais utilizado de ação de compensação é através de reflorestamento (ação
direta). Pode ser obtida também com compras de crédito de carbono (ação indireta), neste
caso procura-se uma empresa que realize a venda destes créditos de carbono.
O diagrama a seguir mostra a hierarquia das ações a serem realizadas com base nas
informações do inventário de GEE (figura 6).
A redução das emissões de GEE será analisada com base em comparações dos
inventários de ano a ano. Também deverão ser avaliadas as melhorias e o retorno econômico
que as organizações obtiveram com as implantações das mudanças.

Figura 6. Hierarquia das ações a serem realizadas para diminuir as emissões de GEE.
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5.4.1 GUIA DE AÇÕES
A tabela 5, a seguir, indica algumas práticas que podem ser tomadas visando melhorias
no processo e ações de redução de emissões, além de apontar o escopo do inventário de GEE
que está sendo afetado com essas medidas.
Tabela 5 - Guia de ações baseadas em melhorias no processo.

GUIA DE AÇÕES
Melhoria no
Processo

Ação

Escopo(s)
afetado(s)
1

Redução
Resíduos
Redução de
Resíduos e
Efluentes

1e3

1

Reciclagem
interna

Reciclagem
externa

1e3

3

1

Eficiência
no
transporte

Transporte
próprio
1

Transporte
terceirizado

3

Práticas
Modificação Substituição de matérias-primas
no produto Mudança no design do produto
Boas práticas operacionais (melhoria na
Modificação logística, estocagem e distribuição de
no processo matérias-primas, maximização da
utilização da capacidade do processo
produtivo)
Utilização de calor residual, substituição
Modificação de processos termoquímicos por
tecnológica processos mecânicos, uso de fluxos de
contracorrente
Reciclagem
interna

Recuperar matérias primas e matérias
auxiliares e insumo, evitar o desperdício,
reaproveitamento de produtos não
conformes como insumos

Reciclagem
externa

Revenda de material para cooperativas
ou empresas que realizam reciclagem.
Formar parcerias com empresas
recicladoras.
Atualização da frota, verificação da correta manutenção
dos veículos, planejamento do trajeto, utilização de
biocombustível no lugar de combustíveis fósseis e
veículos mais leves e eficientes.
Implementação de um programa de redução do
consumo de combustíveis fósseis, com metas
estabelecidas e monitoramento periódico.
Implementar programa de manutenção periódica,
analisar possível revisão de contrato, e possibilidade de
influência no trajeto, otimizando a logística.

Modificado do estudo CNTL (2003).
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Tabela 5 (continuação) - Guia de ações baseadas em melhorias no processo.

GUIA DE AÇÕES
Melhoria no
Processo

Ação

Escopo(s)
afetado(s)

Atividades de treinamento e capacitação ou
implantação de metas, ligadas à implementação de
ações que estimulem o uso mais eficiente da energia,
evitando hábitos perdulários e desperdícios.

Treinamento e
conscientização
Eficiência
Energética

2
Atuação nos
aspectos
ineficientes

Práticas

Atuação nos aspectos ineficientes, como troca de
equipamentos obsoletos ou de equipamentos menos
eficientes energeticamente, revisão de contrato com
concessionárias

Modificado do estudo CNTL (2003).

Box 2. Resultado em números das ações de redução de emissões de GEE.

Ações em números
O Carbon Disclousure Program (CDP) é uma organização internacional, sem fins lucrativos,
que fornece um sistema global de divulgação ambiental, trabalhando com forças de mercado
para motivar empresas e cidades a medirem e divulgarem sus impactos ambientais para, desta
forma, reduzi-los. O CDP detém o maior banco de dados corporativos sobre mudanças
climáticas, água e florestas.
Em fevereiro de 2016, o CDP publicou o “Sumário Executivo Supply Chain América
Latina 2015” com alguns estudos de caso indicando as Boas Práticas adotadas e os ganhos
obtidos, abaixo citamos um dos exemplos do estudo:
1. Empresa de Logística especializada em transporte rodoviário de cargas em geral e
logísticas de armazenagem
a. Ações: instalação de limitador eletrônico de velocidade máxima nos veículos,
juntamente com bonificação dos motoristas com base na redução de consumo
de combustíveis.
b. Resultados: 467 toneladas de CO2, pertencente ao Escopo 1, deixaram de ser
emitidas e uma redução de custo aproximado de R$ 424.000,00.

GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

31

2º Passo – Monitoramento e Correção
Este passo é destinado ao monitoramento das ações implementadas, avaliação dos
resultados obtidos, identificação das oportunidades de melhoria e implementação de ações de
ajuste, quando e onde necessário, fechando assim o ciclo PDCA de melhoria contínua.
Para cada meta determinada é importante que se faça um acompanhamento do histórico.
Todas as fontes levantadas e ações determinadas devem ser avaliadas quanto aos itens
executados com sucesso e os pontos problemáticos na execução do processo. Para cada ponto
problemático devem ser propostas medidas de alteração e melhoria do que foi planejado
inicialmente, conforme o exemplo na tabela 6.
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Tabela 6. Exemplo de “Relatório de Monitoramento e Correção”

Fonte de Emissão Relevante: Emissões Fontes Móveis (Automóveis)
Meta definida: Diminuir em 50% as emissões das fontes moveis
Data:
Planejado

Responsável:
Executado

Utilizar
Foi conduzida
somente etanol
com sucesso
nos veículos

Otimização da
logística de
transporte e
distribuição do
produto.

Programa de
Manutenção
dos Veículos

Foi reduzido o
trajeto
percorrido

Programa ainda
não
implementado

Resultado

Pontos
Problemáticos

Proposição

Alguns
colaboradores ainda Treinamento dos
Meta:
abasteceram o
funcionários
Diminuir em veículo com gasolina
50% as
emissões
Ainda existem
Resultado pontos de melhoria
real: 25% de nos trajetos
redução das percorridos.
emissões

Realizado:
50%

O programa ainda
não foi
implementado, pois
aguarda alinhamento
com a área de
manutenção da
empresa

Treinamento dos
colaboradores
sobre os trajetos e
horários mais
eficientes
Marcar reuniões
com a área de
manutenção e
estabelecer um
cronograma para a
elaboração do
Programa

Modificado de Falconi (1994).
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6. CONCLUSÕES
Este guia é dirigido para pequenas e médias empresas e para consultores, entendendo
que os empresários encontrem no inventário e no projeto de redução de GEE um mecanismo
de gestão do negócio. As informações contidas no inventário são essenciais para avaliar o seu
negócio de um outro ponto de vista, possibilitando ao empresário perceber melhorias que
resultem em benefícios e economias para a pequena e média empresa. Alguns dos benefícios
que as empresas visam ao realizar o gerenciamento de GEE são o aumento de credibilidade e
um diferencial de mercado, procurando a fidelização de clientes, principalmente no caso de
empresas fornecedoras de grandes empresas. Financeiramente, as empresas que têm na sua
política ações sustentáveis têm seu valor de mercado aumentado e as vantagens em eficiência
energética e no processo representam uma economia de recursos.
O compromisso da alta direção é importante para a realização de um inventário ou
projeto que cumpra com os princípios e os requerimentos de cada programa de GEE. E a
iniciativa do setor privado é de suma importância para fazer frente as mudanças climáticas e
alinhar os esforços com os objetivos globais e nacionais de reduzir as emissões de GEE e limitar
os impactos das mudanças climáticas.
O foco central deste trabalho é a mitigação, ou seja, a intervenção humana para reduzir
as emissões por fontes de GEE ou fortalecer as remoções por sumidouros de carbonos, tais como
florestas e oceanos. Entretanto, além de mitigar, as ações de adaptação são fundamentais para
os negócios e é interpretado como o ajustamento nos sistemas naturais ou humanos em
resposta a estímulos climáticos reais ou esperados ou aos seus efeitos, com danos moderados
ou aproveitando como oportunidades benéficas. O empresário que iniciar a gestão de GEE,
estará preparado e poderá aproveitar as oportunidades que possam surgir, agindo assim na
vanguarda deste processo.
GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

34

7. Referências Bibliográficas
ABNT NBR ISO 14064-1:2007. Gases de efeito estufa – Parte 1: Especificação e orientação a
organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de
gases de efeito estufa.
ABNT NBR ISO 14064-2:2007. Gases de efeito estufa – Parte 2: Especificação e orientação a
organizações a projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios
das reduções de emissões ou da melhoria das remoções de gases de efeito estufa.
ABNT NBR ISO 14064-3:2007. Gases de efeito estufa – Parte 3: Especificação e orientação para
a validação e verificação de declaração relativas a gases de efeito estufa.
CDP. Fevereiro 2016.Gestão da mudança climática e recursos hídricos na cadeia de valor: cadeias
e negócios sustentáveis e resilientes. Sumário Executivo do CDP Supply Chain América
Latina 2015.
CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (Brazilian Business
Council for Sustainable Development) e KPMG (Novembro 2015). Riscos Climáticos: Como
o setor empresarial está se adaptando?
CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Departamento Regional do Rio Grande do Sul. Implementação de Programas de Produção
mais Limpa. Porto Alegre, 2003.
Falconi Campos, Vicente (1994). Qualidade: Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia,
2ª Edição, Editora QFCO.
Fundação Getúlio Vargas. Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP (2008). Programa
Brasileiro GHG Protocol. Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol:
Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de
GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

35

Gases de Efeito Estufa (Segunda Edição). Fundação Getúlio Vargas & World Resources
Institute.
Fundação Getúlio Vargas. Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP (2011). Programa
Brasileiro GHG Protocol. Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG
Protocol. Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP: Fundação Getúlio Vargas &
World Resources Institute.
Fundação Getúlio Vargas. Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP (2009). Guia para a
elaboração de inventários corporativos de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP: Fundação Getúlio Vargas & World
Resources Institute.
Guia Metodológico para Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Construção Civil
– Setor Edificações (2012). Comitê de Meio Ambiente – COMASP - SindusCon - SP. 74pp.
Guia Metodológico para Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa na Engenharia e
Construção (2013). Grupo de Trabalho de Engenharia e Construção do Fórum Clima,
composto pelas construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS e Odebrecht. 50
pp.
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC Fifth Assessment Report: Climate Change
2013 (AR5). Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M.
Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)].
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC First Assessment Report 1990 (FAR). Climate
Change: The IPCC Scientific Assessment. Report prepared for Intergovernmental Panel on

GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

36

Climate Change by Working Group I.J.T. Houghton, G.J. Jenkins and J.J. Ephraums (eds.).
Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain, New York, NY, USA and Melbourne,
Australia.410 pp.
Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change
2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. K.S. White (USA), Q.K. Ahmad (Bangladesh),
O. Anisimov (Russia), N. Arnell (UK), S. Brown (USA), M. Campos (Costa Rica), T. Carter
(Finland), Chunzhen Liu (China), S. Cohen (Canada), P. Desanker (Malawi), D.J. Dokken
(USA), W. Easterling (USA), B. Fitzharris (New Zealand), H. Gitay (Australia), A. Githeko
(Kenya), S. Gupta (India), H. Harasawa (Japan), B.P. Jallow (The Gambia), Z.W. Kundzewicz
(Poland), E.L. La Rovere (Brazil), M. Lal (India), N. Leary (USA), C. Magadza (Zimbabwe),
L.J. Mata (Venezuela), R. McLean (Australia), A. McMichael (UK), K. Miller (USA), E. Mills
(USA), M.Q. Mirza (Bangladesh), D. Murdiyarso (Indonesia), L.A. Nurse (Barbados), C.
Parmesan (USA), M.L. Parry (UK), O. Pilifosova (Kazakhstan), B. Pittock (Australia), J. Price
(USA), T. Root (USA), C. Rosenzweig (USA), J. Sarukhan (Mexico), H.-J. Schellnhuber
(Germany), S. Schneider (USA), M.J. Scott (USA), G. Sem (Papua New Guinea), B. Smit
(Canada), J.B. Smith (USA), A. Tsyban (Russia), P. Vellinga (The Netherlands), R. Warrick
(New Zealand), D. Wratt (New Zealand)
IPCC 2006, 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the
National Greenhouse Gas Inventories Programme, Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K.,
Ngara T. and Tanabe K. (eds). Published: IGES, Japan.
ISO/TR 14069:2013. Greenhouse gases – Quantification and reporting of greenhouse gas
emissions for organizations – Guidance for the application of ISO 14064-1.
Lei

Federal

12.187.

Política

Nacional

sobre

Mudança

do

Clima.

2009.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm.
GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

37

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: Guia de Orientação 2009 / [coordenação geral Isaura
Maria de Rezende Lopes Frondizi] Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio: FIDES. 42pp.
Protocolo de Gases com Efeito Estufa. Normas Corporativas de Transparência e Contabilização
(2004). Edição Revista. BSCD Portugal: Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável; World Resources Institute & World Business Council for Sustainable
Development. Edição Portuguesa.
Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions. Greenhouse Gas Protocol. World
Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development, 2013.
The Climate Has Changed: Latin America and the Caribbean, We Mean Business, December
2014.
United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC (2013). Kyoto Protocol to
the

United

Nations

Framework

Convention

on

Climate

Change.

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
Sites Visitados
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) – http://www.ipcc.ch/
Greenhouse Gas Protocol – http://www.ghgprotocol.org/
Programa Brasileiro GHG Protocol – http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/
UNFCCC - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – https://cdm.unfccc.int/
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – http://www.mcti.gov.br/
TCR – https://www.theclimateregistry.org/
United States Environmental Protection Agency – EPA. Climate Change –
http://www.epa.gov/climatechange/basics/
Inmetro – http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/
CDP – http://www.cdpla.net/pt-br/quem-somos
GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

38

Guy Ladvocat
guy.ladvocat@abnt.org.br
(+55 21) 3974 – 2306

Isabel de Araujo Sbragia
isabel.sbragia@abnt.org.br
(+55 21) 3974 – 2322

Julio Ricardo Jemio
julio.jemio@abnt.org.br
(+55 21) 3974 – 2394

Renata Menezes Rocha
renata.rocha@abnt.org.br
(+55 21) 3974 – 2357

“ABNT – atuando em todos os setores”
www.abntonline.com.br/sustentatilidade
www.abnt.org.br
GESTÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GUIA DE AÇÕES
PARA ECONOMIA
DE BAIXO CARBONO EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

39

