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Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa



Objetivos do inventário

• Cumprir exigências externas/internas 

• Identificar, quantificar e relatar as principais emissões de GEE 

•

• Implementar ações mitigadoras de emissões GEE internamente

• Possibilitar a compensação de emissões GEE



Contabilização das emissões



Primeira Etapa - Resultados



1ª GHG Protocol

o Aberto
o Participativo
o Publico

2ª ISO 14064

o Dentro do arcabouço da ISO14000
o 3 partes (conceito/aplicação e certificação)
o Versão GHG Protocol para consultorias

PROTOCOLO DE CONTABILIZAÇÃO



“O GHG Protocol Corporate Standard fornece normas e 
diretrizes para empresas e outro tipo de organizações, 
que estejam a preparar inventários de emissões de GEE” 

Mais usado como METODOLOGIA

CO2 Dióxido de carbono 
CH4 Metano 
N2O Óxido nitroso

HFCs Hidrofluorocarbonos
PFCs Perfluorocarbonos 
SF6 Hexafluoreto de enxofre

Compreende o registros e relatórios referente aos seis gases 
com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto: 



GHG Protocol - Brasil:

É uma iniciativa do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o WRI e o WBSCD.

Nossa equipe foi convidada a participar do programa para:

PROTOCOLO DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA

o Capacitação no desenvolvimento de Inventários de GEE dos membros 
fundadores

o Auxílio técnico à F.G.V e ao GHG Protocol na adaptação da 
metodologia à realidade brasileira
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São considerados três escopos na contabilização e 
publicação de emissões de GEE:

Escopo 1 - Emissões Diretas
o Emissões decorrentes de fontes que pertencem ou são 

controladas pela empresa

Escopo 2 – Emissões indiretas:
o Emissões decorrentes da energia elétrica adquirida

Escopo 3 – Outras emissões indiretas de GEE:
o Este escopo é opcional e quantifica as emissões decorrentes 

das atividades da empresa em análise mas ocorrem em fontes 
que não pertencem ou não são controladas pela mesma

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS



veículos da empresa ou por ela controlados

combustão em caldeiras

fornos

o Emissões decorrentes de fontes que pertencem ou são 
controladas pela empresa.

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS

ESCOPO 1
http://www.eyje.com/pictures/amazing/Piracy_Helps_Stop_Global_Warming_PIC_



o Contabiliza as emissões 
de GEE da geração de 
eletricidade adquirida ou 
consumida pela empresa

ESCOPO 2

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=305761&page=2



transporte aéreo
transporte dos funcionários

material de consumo
resíduos

o É considerada uma categoria opcional, que permite a contabilização das
demais emissões indiretas. As emissões do escopo 3 são conseqüência
das atividades da empresa, mas ocorrem em fontes que não pertencem
ou não são controladas pela mesma

ESTABELECENDO LIMITES OPERACIONAIS

ESCOPO 3

Fonte: Relatório Ambiental Portugal 2005



IDENTIFICAÇÃO E CÁLCULO DAS EMISSÕES DE GEE

Dados
o A qualidade e disponibilização dos dados relevantes é o mais 

importante. Nenhuma metodologia pode compensar a fraca 
qualidade dos dados introduzidos, nem inverter ordem de relevância 
dos mesmos.

Documentação
o Registro de métodos, dados, processos, sistemas, hipóteses e 

estimativas usados na preparação de um inventário. Uma 
documentação transparente e de alta qualidade é particularmente 
importante para a credibilidade e compreensão.



RELATÓRIO – GASODUTO 

Dados Gerais

o Gasoduto do PAC

o Exigência da LI (ICM/Secretaria)

o Interliga o terminal A Estação de 
Compressão

o Extensão 178,85 km

o 30 polegadas

o Primeiro projeto da tipicidade

o Case do Rio Oil & Gas



RELATÓRIO – GASODUTO 

Principais operações

o Serviços Preliminares (instalação de 
canteiro, locação dos serviços, 
limpeza do terreno, etc)

o Escavação  Superficial em solo e 
Rocha

o Escavação Subterrânea

o Aquisição, transporte, guarda,        
manuseio e aplicação de explosivos 
e acessórios

o Tratamento da frente de Escavação

o Tratamento e suporte após a 
Escavação

o Drenagem

o Tratamento das Zonas de Falha 
Geológica e Fraturadas 



RELATÓRIO – GASODUTO 

Trechos com singularidades

o Túnel Serra de 3,75 km



o Resultado do Inventário GEE – GASODUTO

INVENTÁRIO DE EMISSÕES GEE

ESCOPO 1: EMISSÕES DIRETAS

Fonte Emissão (t CO2e)
Porcentagem 
do Total (%)

Árvores

Combustíveis 3.007 98 18.991

ESCOPO 2: EMISSÕES INDIRETAS – ENERGIA

Fonte Emissão (t CO2e)
Porcentagem 
do Total (%)

Árvores

Energia Elétrica e Água 54 2 339

TOTAL
Emissão (t CO2e) Árvores

3.061 19.330



o Resultado do Inventário GEE – GASODUTO

INVENTÁRIO DE EMISSÕES GEE

98%

2%

Escopo 1

Escopo 2

o Detalhamento por Escopo

o Detalhamento por Aplicação

2%

3%

1% 3%
4%

11%

28%
8%

19%

3% 14%

2%

Energia Elétrica Água Veículos de passeio Geradores 

Utilitários 4x4 Caminhões  adaptados Patrol - motoniveladora Side boom

Retroescavadeira Escavadeira Van, microônibus e ônibus Tratores

GLP Soldagem Secagem Veículos de passeio Álcool



o O restauro florestal de 19.330 árvores do 
bioma mata Atlântica compensou as 
3.060,57 ton CO2e emitidas pela 
construção do GASODUTO 

o Uma vez que o projeto previu o restauro de 
APP ciliar, foram privilegiados afluentes dE
reservatório  gerando outros benefícios 
ambientais locais, como:

o A melhoria da qualidade e volume do corpo 

o A redução do fenômeno de assoreamento 
do solo 

o A regeneração natural nos arredores de 
APA

o Estabelecimento de conectividade entre 
fragmentos florestais, contribuindo para 
preservação da biodiversidade

RESTAURO FLORESTAL 



INVENTÁRIO DE EMISSÕES GEE

Dados Gerais

o Gasoduto
Cacimbas - Catu

o Extensão 940 km

o Diâmetro 28 polegadas



ESTIMATIVA - INVENTÁRIO DE EMISSÕES GEE

Estimativa

o Aprox. 106 árvores / km de gasoduto

o Considerando o perfil de emissões de GEE similar ao gasoduto 
anterior

o Não foram consideradas as singularidades (trechos submersos, 
túneis) específicas da etapa Cacimbas – Catu.

Estimativa  - Gasoduto Cacimbas/Catu

Árvores Custo

99.836 R$ 1.667.075


