






Créditos de carbono são certificados emitidos quando ocorre a redução de 
emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE). Por convenção, uma tonelada de dióxido 
de carbono (CO2) equivale a 1(um) crédito de carbono. 
  
Os créditos de carbono foram inseridos no mercado visando estimular a redução 
de GEE, dando um valor monetário à redução da poluição. 

O QUE É CRÉDITO DE CARBONO? 



A metodologia, sob o código VM 0019, pode ser visualizada no site da VCS:  

http://v-c-s.org/methodologies/VM0019 

METODOLOGIA 
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• Geração de créditos de carbono através da substituição de gasolina por etanol em veículos 
leves com tecnologia flex; 

 

• Utilização de, no mínimo, 95% de etanol no mix de abastecimento; 

 

• Crédito obtido através da comprovação da redução das emissões de GEE (Gases de Efeito 
Estufa); 

 

• Cada tonelada de CO2 reduzida/evitada equivale a um crédito de carbono. 

O PROJETO 



COMO FUNCIONA 



Base de comparação:  

• A redução de emissões é calculada a partir do padrão histórico de consumo de combustível 
de cada frota (histórico mínimo de 3 anos). 

Emissões de CO2e x Consumo de combustíveis  

A geração de créditos de carbono é diretamente proporcional ao consumo histórico de gasolina por cada frota. 
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Emissões sem o projeto Emissões com o projeto

GERAÇÃO DE CRÉDITOS 



•O monitoramento do projeto é realizado através das soluções da Ecofrotas e apresentado 
em relatórios mensais e anuais 

Emissões de CO2e x Consumo de combustíveis  
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BENEFÍCIOS 

Economia 

• Evita o alto custo no desenvolvimento próprio de um projeto de crédito de carbono 

• Comercialização dos créditos de carbono obtidos 

• Mitigação do risco econômico relativo ao uso exclusivo do etanol 

Compromisso Ambiental 

• Utilização de combustível de origem renovável (etanol) 

• Redução das emissões de GEE provenientes do consumo de gasolina 

• Compensação das emissões de outras áreas da empresa 



BENEFÍCIOS 

Diferencial Competitivo 

• Compromisso com o meio ambiente 

• Participação no mercado voluntário de crédito de carbono 

• Possibilidade de utilização dos créditos de carbono para compensação das emissões da 
empresa 



ENGAJAMENTO 

A base de informações é o histórico de consumo dos clientes Ecofrotas.  

250 mil toneladas 
Este é o potencial  de redução de emissões de CO2 com a 

aderência de apenas 100 empresas ao projeto.  



Mais informações sobre o projeto no e-mail: 
creditodecarbono@ecofrotas.com.br 

www.ecofrotas.com.br/creditodecarbono 

OBRIGADO 


