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3

Prrograma Ca
arbonOK
O Programa CarbonOK é um
m programa de
e neutralização
o de

O Programa
a CarbonOK escolhe
e
áreas para realizar o plantio

carbono
o que prevê a quantificação
q
da
as emissões dos Gases de Efeito
E

das
s mudas de es
spécies arbórea
as que irão neu
utralizar as em
missões de

Estufa (GEE) emitidos por uma empresa, pe
essoa física e/ou

CO
O2 pensando em melhoria
as ecológicas associadas, como a

atividade
e, dimensionan
ndo, a partir daí, o plantio de árvores que terá

rec
cuperação de áreas
á
degradad
das.

como função capturar e armazenar o CO2 da atmos
sfera.

As áreas de
e plantio norm
malmente localiizam-se nos municípios
m
ond
de ocorreram as emissões de Gases de
e Efeito Estufa
a que se

Esse programa possui
p
nove eta
apas:

pre
etende neutraliz
zar.
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Programa CarbonOK
Atuação

Missão

O Programa CarbonOK tem a missão de atender a empresas ou

O Programa CarbonOK destina-se aos seguimentos

indivíduos, do setor público ou privado, que buscam quantificar sua

cidadãos

e

empresas

permitindo

responsabilidade no processo de aquecimento global, readequando

neutralização de emissões associadas a:

a

redução

e

a

suas ações para reduzir e mitigar esses impactos através de um
programa de neutralização dos Gases de Efeito Estufa (GEE).

Deslocamentos aéreos;
Deslocamentos terrestres;

Valores

Consumo de energia;
Geração de resíduos;
Geração de efluentes;
Consumo de água;

Credibilidade;

Legalidade;

Simplicidade;

Profissionalismo;

Proximidade;

Sustentabilidade.

Uso de materiais.

Transparência;
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Eve
entos Neuttralizados
2007
6º De
esafio Praia e Trilhas
s

O Desafio Praias e Trilhas é uma maratona organizada pela
Ecoflorip
pa Eventos Es
sportivos que inclui em seu percurso trilha
as na
mata, co
ostões de praia
as, areia e chão
o batido.
No
o 6º Desafio Prraia e Trilhas, realizado em novembro de 2007
2
no município de Floria
anópolis, foram
m neutralizada
as as emissões do
transporrte utilizado para deslocar oss atletas, o con
nsumo de mate
eriais
utilizado
os na organiza
ação do even
nto e durante sua realizaçã
ão, o
consumo
o de energia e a geração de resíduos sólido
os.
Foram quantificadas:
q
1
11,78
tCO2e
Totalizando o plantio de:
d 80 árvores de espécies nativas
n
variad
das
o plantio: Lago
oa do Peri
Local do
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Eventtos Neutrallizados
2008
13º Revezamen
R
nto Volta a Ilha

Carnaval da Magiia

O Revezamento Volta a Ilha é uma corrid
da de pedestrres em

O Carnaval da Magia é um evento cultural organiz
zado pela

equipe que
q possui o objetivo de dar uma volta com
mpleta à Ilha de
e Santa

Preffeitura de Florrianópolis, que
e acontece no
o mês de fev
vereiro na

Catarina
a, ou seja, perrcorrer um trajjeto de 150 km
m num menor tempo

Passarela de Sam
mba Nego Quirid
do.

possívell.

No evento realizado
r
no ano
a
de 2008 foram neutraliizadas as

No
o 13º Revezam
mento Volta a Ilha, realizado em abril de
e 2008,

emis
ssões de CO2 proveniente do
o consumo de água e energia elétrica

foram neutralizadas
n
t
todas
as emisssões de Gas
ses de Efeito Estufa

dura
ante o evento e dos hotéis e pousadas o
onde se hospe
edaram os

(GEE) emitidos
e
durante a realização do evento.

participantes, da geração
g
de res
síduos sólidos e efluentes, trransportes
da organização,
o
eq
quipamentos, trabalhadores
t
e participantes
s.

Foram quantificadas:
q
2
279,10
tCO2e
Totalizando o plantio de:
d 1.861 árvorres de espécie
es nativas varriadas
Local do
o plantio: Parq
que Ecológico
o Municipal Prrofessor João
o David
Ferreira
a Lima (Córre
ego Grande),, Parque de Coqueiros e faixa
margina
al da PC3 no bairro
b
Jardim Atlântico

Fora
am quantificada
as: 210,72 tCO
O2e
Tota
alizando o plantio de: 1.405 árvores de esp
pécies nativas variadas
Loca
al do Plantio: aterro
a
da Baía Sul, próximo a via Express
sa Sul
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Eventtos Neutrallizados
2008
Planeta A
Atlântida

Cidades Costteiras Susttentáveis

O Planeta Atlântiida é um festivval de música anual realizad
do pela

O Seminário Cidades Costeiras Suste
entáveis – Re
egião Sul:

rede de rádios Atlântid
da, a qual perte
ence a RBS TV
V. No ano de 2008
2
o

De
esenvolvimento
o e Ordenam
mento Urbano com Susten
ntabilidade

evento realizado
r
em Florianópolis occorreu nos dias
s 11 e 12 de jan
neiro e

Am
mbiental e Social é um eventto organizado p
pela Agência Costeira
C
e

contou com a partiicipação de cerca de 70
0 mil pessoas
s que

o Instituto Ambie
ental Ratones. Em 2008 o evvento foi realiz
zado entre

s de diversos e
estilos musicais
s.
acompanharam shows

os dias 18 e 20 de março em
e Florianópo
olis, com o ob
bjetivo de

ele foram neutralizadas as em
missões do tran
nsporte utilizad
do pela
Ne
equipe de
d apoio, artisttas e público, d
do consumo de
e energia elétrica, da

colher subsídio
os para proporr um novo Plan
no de Gestão Ambiental
A
rec
para a Zona Costteira Brasileira.

geração
o de efluentes líquidos e resíd
duos sólidos.

Foram quantificadas:
q
2
222,10
tCO2e
Totalizando o plantio de:
d 1.480 árvorres de espécie
es nativas varriadas
Local do
o plantio: Via Expressa
E
Sul

Foram quantificadas: 16 tCO2e
Totalizando o pla
antio de: 105 árrvores de espécies nativas variadas
Local do plantio: Loteamento Germânia,
G
pró
óximo a FIESC
C
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Eventtos Neutrallizados
2009
Rally Ted
T Racing
g

Planeta Attlântida
Em
m 2009 o eventto musical Plan
neta Atlântida ocorreu
o
no dia 16 e

O Rally Ted
d Racing é um campeonato
o brasileiro de
e rally de

17 de ja
aneiro em Florianópolis, send
do estimada a presença de cerca
c

velocidade organizado pela equ
uipe Ted Racin
ng Team. Ele fo
oi dividido

de 60.00
00 pessoas. Neste
N
evento fforam neutraliz
zadas as emissões

em
m oito etapas, ocorridas
o
em quatro estados: Paraná, Rio Grande
G
do

as emis
ssões proveniientes do con
nsumo de en
nergia elétrica, do

Sull, Santa Catarrina e Minas Gerais, entre os meses de março a

consumo
o de diesel uttilizado nos ge
eradores, a ge
eração de resíd
duos

outtubro de 2009.

sólidos e líquidos e do
d transporte da equipe de
e apoio, artista
as e
participa
antes.

Nele foram neutralizadas as
a emissões de gases do efe
eito estufa
gerrados pela eq
quipe FIAT Ra
ally, como tam
mbém as emis
ssões dos
tran
nsportes utiliza
ados pelos partticipantes.

Foram quantificadas:
q
1
152,23
tCO2e
Totalizando o plantio de: 1.014 mudas da espé
écie Calophy
yllum

Forram quantificad
das: 12,181 tCO2e

brasilien
nse (Guanand
di)

Tottalizando o plantio
p
de: 82
2 mudas da espécie Calo
ophyllum

Local do
o plantio: área de recuperaç
ção ambiental no município
o de

bra
asiliense (Gua
anandi)

em Paulo Lopes

Loc
cal do plantio: área de recuperação ambiiental no mun
nicípio de
em
m Paulo Lopes
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Eventtos neutrallizados
2009
RBS 30 an
nos – Show
w Roberto Carlos

ntro de Consultores do SENAI//SC
4º Encon

O Grupo RBS co
omemorou os 30 anos da emissora
e
em Santa
S

O 4º Encon
ntro de Consultores do SENA
AI/SC foi um evento
e
de

a com um sh
how do cantorr Roberto Carrlos. O evento
o foi
Catarina

treiinamento de consultores rea
alizado pelo SE
ENAI. O mesm
mo ocorreu

realizado
o em Florianó
ópolis no dia 16 de maio de
d 2009 e tev
ve a

no dia 16 de outtubro de 2009 e teve a neuttralização das emissões

participa
ação de cerca de
d 80.000 pesssoas.

dos
s transportes utilizados pelo
os participantes, consumo de energia

Ne
esse evento fo
oram neutraliza
adas somente as emissões dos

elé
étrica e de água
a e geração de
e resíduos sólid
dos e efluentes
s.

transporrtes utilizados pela
p
equipe de
e apoio e participantes.

Foram quantificadas:
q
1
14,129
tCO2e

Forram quantificad
das: 0,69 tCO2e

Totalizando o plantio
o de: 95 mudas da espé
écie Calophy
yllum

Tottalizando o plantio
p
de: 5 mudas da espécie Calophyllum

brasilien
nse (Guanand
di)

bra
asiliense (Gua
anandi)

Local do
o plantio: área de recuperaç
ção ambiental no município
o de

Loc
cal do plantio: área de recuperação ambiiental no mun
nicípio de

em Paulo Lopes

em
m Paulo Lopes
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Resultados
A Ambiens Consultoria Ambiental idealizadora do Programa CarbonOK de neutralização de Gases de Efeito Estufa (GEE) apresenta o
primeiro balanço do Programa CarbonOK de neutralização de carbono referente aos anos de 2007, 2008 e 2009.

EVENTO

tCO2e

ÁRVORES

6º Desafio Praia e Trilhas

11,78

80

13º Revezamento Volta a Ilha

279,10

1.861

Carnaval da Magia

210,72

1.405

Planeta Atlântida

222,10

1480

16

105

Planeta Atlântida

152,23

1.014

Rally Ted Racing

12,181

82

RBS 30 anos – Show Roberto Carlos

14,126

95

0,69

5

918,93

6.127

Cidades Costeiras Sustentáveis

4º Encontro de Consultores do SENAI/SC
TOTAL

Durante os últimos três anos o Programa CarbonOK desenvolveu diversos trabalhos de neutralização de carbono na área de eventos
musicais, empresariais, de atletismo, entre outros. Foram neutralizadas 918,93 tCO2e através do plantio de 6.127 mudas de espécies nativas
variadas em diversas áreas de recuperação ambiental pela Grande Florianópolis.
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