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INTRODUÇÃO  

O Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa é um instrumento que permite quantificar as 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) de uma determinada organização. A partir da identificação das 

fontes e sumidouros de GEE, da abrangência do inventário e da contabilização de suas respectivas 

emissões ou remoções, o inventário possibilita conhecer o perfil das emissões resultantes das atividades 

da organização.  

No contexto das mudanças climáticas, o inventário possibilita avaliar o impacto dos esforços de 

mitigação das emissões de GEE conduzidos pela organização e, assim, fornece informações fundamentais 

para que sejam priorizadas atividades e elaboradas estratégias mais eficientes nesse sentido. 

Primeiramente, define-se a abrangência do inventário (Etapa 1), ou seja, é necessário determinar quais 

instalações e atividades da organização serão levadas em conta, estabelecendo, assim, seu limite 

organizacional. Em seguida, define-se o período de referência e ano-base do inventário, sendo este 

recalculado quando necessário (Etapa 2). 

São identificadas as fontes de emissões da organização (Etapa 3) e, em seguida, realiza-se o processo de 

coleta de dados (Etapa 4). Para a realização do cálculo das emissões (Etapa 5), são utilizados os dados de 

atividades emissoras (DA) já coletados e verificados, bem como os fatores de emissão (FE) encontrados 

na literatura. Esse resultado é normalizado à unidade toneladas de dióxido de carbono equivalente 

(tCO2e) pelo Potencial de Aquecimento Global (PAG) do gás de efeito estufa em questão.  

Por fim, é realizada uma análise de incertezas (Etapa 6) com a finalidade de identificar níveis de 

incerteza - especialmente associados aos parâmetros utilizados - e o seu impacto nos resultados do 

inventário. Os resultados são compilados em um relatório anual (Etapa 7). 

1. DEFINIÇÃO DE ABRANGÊNCIA 

1.1. Fronteiras Organizacionais 

A abordagem adotada para este Inventário foi a de Controle Operacional, onde a organização é 

responsável por 100% das emissões de GEE das operações. 

1.2. Fronteiras Operacionais 

A definição de fronteiras operacionais leva em conta a identificação das emissões e/ou remoções 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 

contemplada(s) neste inventário. 

Escopo 1: Emissões diretas de GEE provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela 

organização. 
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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,  provenientes das 

atividades da organização e que ocorrem em fontes que não pertencem ou não são controladas por ela. 

1.3. Fontes Excluídas 

Foram excluídas as fontes cuja indisponibilidade de dados impossibilitou a quantificação das emissões. 

No Escopo 1, foram excluídas as emissões fugitivas de gases refrigerantes, as emissões do ramo de 

Automóveis (Auto) relacionadas as atividades de rastreamento, regulação, reparos de vidros, lanternas e 

faróis e vistoria prévia. 

Ressalta-se que a SulAmérica iniciou em 2012 a implantar um plano de ação para a melhoria do 

Inventário de GEE, de modo que as fontes atualmente excluídas sejam incluídas nos próximos anos e que 

a precisão dos valores seja maior. Um dos pontos mais importantes para a melhoria contínua a ser 

considerado pela SulAmérica em seu inventário, trata-se de um sistema mais efetivo de controle de 

dados. Resultados importantes já foram alcançados sob esse plano de ação, fato que permitiu a inclusão 

daquelas fontes excluídas no ano de 2011 no inventário do ano de 2012. 

2. INVENTÁRIO DE EMISSÕES – RESULTADOS 

O Inventário inclui todas as unidades, inseridas em seus setores de atuação e as emissões relacionadas às 

atividades corporativas, discriminadas como segue: Corporativo, Auto, Saúde e Odontológico, 

Massificados e Residencial, e Riscos Industriais. 

As emissões de GEE da SulAmérica calculadas para o Inventário são classificadas em emissões de Escopo 

1 (emissões diretas), Escopo 2 (emissões indiretas por consumo de energia) e Escopo 3 (demais emissões 

indiretas) segundo requisitos da ISO 14.064 Parte 1 e do GHG Protocol Brasil. 

As emissões totais de GEE em 2012 foram de 16.301,29 toneladas de dióxido de carbono equivalentes 

(tCO2e), conforme apresentado na Tabela 1. Com isso, chegou-se a um total de emissões próprias de 

3.220,30 tCO2e (escopos 1 e 2). A distribuição das emissões entre os escopos pode ser visualizada no 

Gráfico 1, que demonstra a preponderância de emissões indiretas por outras fontes (Escopo 3). 

Observando-se as emissões totais (Escopos 1, 2 e 3) de GEE de cada ramo da SulAmérica no Gráfico 2, é 

possível verificar que cerca de 60% das emissões são provenientes do ramo de Auto, sendo 69% destas 

provenientes dos serviços terceirizados de reboque em sinistros. 
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Tabela 1. Emissões totais de GEE da SulAmérica em 2012 por escopo e negócio (tCO2e) 

Emissões (tCO2e) Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 

Corporativo 2.104,20 1.116,10 3.312,44 6.542,80 

Auto - - 9.352,58 9.352,58 

Massificados - - 129,15 129,15 

Riscos Industriais e Comerciais - - 246,55 246,55 

Saúde - - 40,27 40,27 

Total 2.104,20 1.116,10 13.080,99 16.301,29 

 

Gráfico 1: Distribuição das emissões totais de GEE da SulAmérica em 2012 por escopo (tCO2e) 
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Gráfico 2: Distribuição das emissões totais de GEE da SulAmérica em 2012 por ramo (tCO2e) 

 

Neste Inventário, também foram calculadas as emissões renováveis provenientes da combustão de 

biomassa, que não são consideradas nas emissões totais e são reportadas separadamente, conforme 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Emissões de biomassa 

Emissões (tCO2e) Diesel Etanol Gasolina Total 

Auto 320,48 - 367,61 688,09 

Corporativo 50,43 209,27 177,26 436,96 

Massificados - 4,30 16,82 21,12 

Riscos Industriais e Comerciais - - 32,12 32,12 

Saúde 1,98 - - 1,98 

Total 372,89 213,57 593,82 1.180,27 

 

De acordo com a Tabela 3, percebe-se que as emissões advindas de bens e serviços comprados são as 

mais relevantes dentre todas as categorias, com 10.171,52 tCO2e. Isso ocorre porque as operações e 

atividades com maior volume de emissões são terceirizadas pela empresa. 
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Tabela 3. Emissões por categoria 

Emissões (tCO2e) Total 

Escopo 1 2.104,20 

Combustão Estacionária 907,45 

Combustão Móvel 1.195,19 

Emissões Fugitivas 1,57 

Escopo 2 1.116,10 

Compra de Eletricidade do SIN 1.116,10 

Escopo 3 13.080,99 

Bens e Serviços Comprados 10.171,52 

Deslocamento de Funcionários 1.019,12 

Resíduos 438,48 

Viagens a Negócios 1.451,88 

Total 16.301,29 

 

Gráfico 3: Participação das categorias de emissão 

 

As emissões de gases destruidores da camada de ozônio (clorofluorcarbonos – CFCs, hidrocarbonetos alifáticos 
halogenados – HFCs), óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx), não são significantes para as atividades 
da SulAmérica, por isso, não fazem parte deste inventário. 
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3. Histórico de Emissões 

A Tabela 4 exibe as emissões históricas de GEE da SulAmérica por ramo e atividade, incluindo seu ano 

base (2011) e o ano de referência do presente relatório (2012). 

Tabela 4. Emissões históricas de GEE da SulAmérica 

Ramo de Atividade Emissões (tCO2e) 

Fonte de emissão 2011 2012 

Auto 12.422,33 9.352,58 

Chaveiro 199,94 163,49 

Mecânico 2.562,32 1.826,65 

Reboque 7.491,07 6.531,14 

Táxi 319,73 831,30 

Rastreamento 48,64 - 

Regulação 135,24 - 

Vidros, Lanternas e Faróis 46,17 - 

Vistoria Prévia 1.619,21 - 

Corporativo 3.582,62 6.532,74 

Caldeira 407,99 857,49 

Consumo Elétrico 301,81 1.116,10 

Extintores 30,03 1,57 

Fretados - 1.019,12 

Frete Aéreo 18,98 360,64 

Frete Fluvial de Carga 0,00 - 

Frete Rodoviário - Caminhão 152,07 3,02 

Frete Rodoviário - Carro - 0,04 

Frete Rodoviário - Kombi 0,33 0,06 

Frete Rodoviário - Trucado 6,51 6,89 

Frete Rodoviário - Utilitário - 32,31 

Frota Própria 1.219,67 1.195,19 

Geradores 10,55 12,79 

Reembolso de km 127,96 91,14 

Refeitório 41,31 37,17 

Resíduos Sólidos 49,41 438,48 

Táxi - 158,69 

Viagens aéreas curtas 601,35 620,29 

Viagens aéreas longas 37,21 51,64 

Viagens aéreas médias 577,44 530,13 

Massificados 95,28 129,15 

Sinistros 95,28 129,15 

Riscos Industriais e Comerciais 439,95 246,55 

Inspeção 439,95 246,55 

Saúde 54,95 40,27 

Ambulâncias 54,95 40,27 

Total 16.595,13 16.301,29 
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4. CONCLUSÃO 

A implantação de um sistema de coleta online em 2012 gerou uma mudança significativa no processo de 

coleta, monitoramento e controle dos dados que servem de base para o Inventário. Com o novo sistema, 

foi possível identificar falhas e duplicação de dados, bem como identificar as atividades de maior 

representatividade. 

Baseado nestes dados foi desenvolvido um Plano de Melhorias a ser implantado em 2013, que contribuirá 

para a elaboração de uma estratégia de controle e reporte de emissões de GEE. 
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