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Mensagem do Programa Carbono Neutro 
 

A sociedade brasileira torna-se cada vez mais consciente dos problemas associados com o 

desmatamento (ilegal), a extração florestal predatória, ao descaso com os recursos hídricos e à 

degradação da biodiversidade, especialmente, na floresta amazônica. Através dos meios de 

comunicação, a população tem acesso a uma quantidade de informação nunca vista antes.  

Assim, tal preocupação que já foi de ambientalistas, há algum tempo, ganha espaço entre as 

pessoas; e que relacionam as catástrofes do aquecimento global/mudança climática à 

destruição das florestas naturais. A resposta esta numa expressão: floresta & carbono.  

O Programa Carbono Neutro Idesam consiste em conectar a sociedade civil com a 

sustentabilidade na Amazônia. Através do inventário das emissões dos gases do efeito estufa, 

com destaque para o carbono, são traduzidas em quantas árvores são necessárias para 

compensar tal emissão. O plantio ocorre num sistema agroflorestal (conhecida como “floresta 

produtiva” também) em parceria com as comunidades locais da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Uatumã (região leste do estado do Amazonas).  

Finalmente, via programa, além do resgate de carbono da atmosfera, o sistema agroflorestal 

produz umidade (água); geração de renda aos comunitários envolvidos e uma melhor 

segurança alimentar aos mesmos. 
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Lista de Siglas 

AM: Amazonas 

AP: Amapá 

CO2: dióxido de carbono 

GEE: Gases do Efeito Estufa 

GHG: Greenhouse Gas 

ID: Identificador do monitoramento online 

Idesam: Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

m2: metro quadrado 

PCN: Programa Carbono Neutro 

RDS: Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

REDD: Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 

RJ: Rio de Janeiro 

SAF: Sistema Agroflorestal 

SP: São Paulo 

t: Toneladas  

UC: Unidade de Conservação 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prefácio 

O Programa Carbono Neutro (PCN) foi criado em 2010 com a proposta de compensar as 

emissões do próprio Idesam como instituição, incluindo todo o escopo de atividades 

relacionadas aos programas, projetos e ações do Instituto. Pelo histórico de relacionamento 

com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (AM) e o acúmulo de experiência 

no segmento de carbono e sistemas agroflorestais, unimos a teoria com a prática. 

Assim, após o lançamento do PCN e a criação da calculadora de carbono online, disponível no 

carbononeutro.org.br, que traduz emissões de carbono em plantio de árvores, despertamos o 

interesse dos parceiros diretos, em realizar a carboneutralização; e no ano posterior, abrimos 

o programa publicamente para quaisquer clientes que desejam neutralizar sua “pegada” de 

carbono. Criamos um sistema de certificação para o carbono neutro com selos que 

“carimbam” e evidenciam os clientes, numa divulgação e visibilidade, numa diferenciação num 

mercado tão competitivo e uma conexão direta com o desenvolvimento sustentável da 

Amazônia. 

No entanto, mantivemos o compromisso em compensar 100% das nossas emissões 

institucionais. Inclusive, a metodologia é aplicada conforme a rotina diária dos profissionais 

nas sedes em Manaus e Apuí (AM), em Piracicaba (SP), no Rio de Janeiro (RJ) entre outras 

bases.  

O inventário de CO2 consiste nos consumos dos escritórios (energia elétrica, água, impressão 

de papel, gás e afins). Além, a logística dos colaboradores com os veículos institucionais. E, 

todas as viagens aéreas são incorporadas no cálculo. 

Vale ressaltar, o reflorestamento com Sistema Agroflorestal é realizado conforme o calendário 

de chuvas da Amazônia, ou seja, a partir do inventário de carbono referente ao longo de 2015, 

tal reflorestamento ocorre no primeiro trimestre de 2016; e assim, sucessivamente. 

Decorrente disso, a partir do presente relatório com periodicidade anual, acreditamos numa 

maior transparência com os nossos presentes e futuros clientes, numa dinâmica e 

aproximação da Amazônia, especialmente, com os brasileiros. 

 

  

https://programacarbononeutro.wordpress.com/


 

1. Sobre o Idesam & o Programa Carbono Neutro 

O Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - 

idesam.org.br) é uma organização não governamental, com a sede matriz em Manaus-AM e 

atua em 5 programas institucionais: I. Mudanças Climáticas e REDD+, II. Manejo Florestal, III. 

Gestão de Unidades de Conservação, IV. Produção Rural Sustentável e V. Carbono Neutro 

O Programa Carbono Neutro (carbononeutro.org.br) é composto em realizar o inventário de 

emissões dos gases do efeito estufa e compensação com o plantio de árvores nativas na 

Reserva do Uatumã (região leste do estado do Amazonas) na Amazônia brasileira 

(idesam.org.br/rds-do-uatuma). Decorrente disso, os técnicos do Idesam em parceria com as 

comunidades da reserva, produzem as mudas das árvores, executam e monitoram o plantio 

num sistema agroflorestal.  

Finalmente, o plantio de árvores, além de compensar as emissões de carbono, produz 

umidade para a atmosfera (água), gera possível renda extra e uma maior segurança alimentar 

às comunidades envolvidas. 
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2. Base do Inventário de Carbono 

A base do presente cálculo de carbono é relacionado com o guia de boas práticas à realização 

de inventários corporativos. Tal guia é voltado à compreensão, à quantificação e o controle das 

emissões dos Gases de Efeito Estufa (GEE) e é utilizado por setores governamentais, privados e 

organizações não governamentais, tanto nacionais quanto internacionais, que pretendem criar 

programas e políticas eficientes às mudanças climáticas. Disponível: ghgprotocol.org 

 

Escopo 

Vale destacar, houve a coleta das informações dos escritórios Idesam no Brasil. Ao todo são 3: 

Manaus (AM), Apuí (AM) e Piracicaba (SP), além da bases avançadas em Manicoré (AM), 

Presidente Figueiredo (AM), Macapá (AP) e Rio de Janeiro (RJ), num total de 61 profissionais; 

basicamente, os Departamentos que contribuíram na organização das informações foram: 

Administração e Logística, além do Programa Carbono Neutro, na organização e execução do 

inventário de carbono. 

Após sistematizar as informações coletadas para o referido inventário em toneladas de CO2 e 

consequentemente, quantas árvores são necessárias para tal compensação e a área a ser 

reflorestada. Vale destacar, a metodologia do reflorestamento é através do SAF (Sistema 

Agroflorestal), conforme mencionado acima, na utilização de espécies florestais (árvores 

nativas) e culturas agrícolas em ciclos diferentes; numa dinâmica participativa junto aos 

comunitários da Reserva do Uatumã (AM). Ao longo da relação “Reserva do Uatumã & 

Idesam”, realiza-se periodicamente cursos de capacitação em Agroecologia e Agricultura 

Tropical, oferecido pela equipe técnica, aos comunitários que optam por aderirem ao 

Programa Carbono Neutro. 

 

 

 

 

 



 

3. Perfil das Emissões de Carbono do IDESAM - Institucional: 

As emissões de carbono calculadas para o ano de 2015 são: 

 Logística Terrestre e Fluvial: 46,57 toneladas de CO2 

 Energia Elétrica: 27,43 toneladas de CO2 

 Viagens Aéreas: 81,07 toneladas de CO2 

 Consumo em geral (água, gás, papel e lixo): 67,09 toneladas de CO2 

 

Total: 222,16 toneladas de CO2 

Decorrente disso, com o total de toneladas de CO2 emitidas, a compensação de árvores nativas 

e área reflorestada na Reserva do Uatumã, no Amazonas são: 

 Árvores: 616 

 Área Reflorestada: 7.392 m2 

 

Localização dos Sistemas Agroflorestais na Reserva do Uatumã (AM)  

 

 



 

O mapa acima consiste em destacar as 11 áreas de Sistemas Agroflorestais já executadas, 

desde o início do Programa Carbono Neutro Idesam (ano 2010) até o ano de 2014, na Unidade 

de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (AM). 

Vale ressaltar, para os clientes 2015 (safra 2015/2016), novas áreas serão executadas e novos 

comunitários envolvidos na execução das áreas do Sistemas Agroflorestais. 

 

4. Selo Carbono Neutro Idesam  

O selo de certificação das emissões de carbono do Idesam institucional, há o código PCN1500; 

ou seja, são todas as emissões, conforme inventariadas acima, do ano de 2015 e “00” significa 

o primeiro na sequência dos clientes carboneutralizados.  

Conforme o link idesam.org.br/carbononeutro/ é possível verificar a localização das áreas dos 

sistemas agroflorestais na Reserva do Uatumã. A partir do identificador único e exclusivo, no 

caso, o PCN1500. 
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Os Números dos Clientes em 2015 

Além do Idesam institucional, com os números destacados no presente relatório, os clientes 

2015 somam 12 conexões com a Amazônia, para os sistemas agroflorestais na Reserva do 

Uatumã, sendo: 

 12 clientes + Idesam = 13 clientes 

 3.658 árvores + 616 árvores = 4.274 árvores 

 1.317 toneladas de CO2 + 222 toneladas de CO2 = 1.539 toneladas de CO2 

 43.896 m2 + 7.392 m2 = 51.288 m2 

 

Vale destacar, em relação ao ano anterior (2014), houve um crescimento em árvores de 24%, 

ou seja, de 3.460 árvores para 4.274 árvores no presente ano. 

 

5. Histórico de Compensação do Idesam 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Código PCN1000 PCN1100 PCN1200 PCN1300 PCN1400 PCN1500 - 

Árvores 238 244 316 430 540 616 2.384 

tCO2 85,68 87,84 113,76 154,80 194,40 222,16 858,64 

Área (m2) 2.856 2.928 3.792 5.160 6.480 7.392 28.608 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Clientes Estratégicos em 2015 

O Programa Carbono Neutro Idesam é uma dinâmica em conectar as instituições, pessoas e 

afins com os selos de certificação na compensação do carbono.  

No presente item é justamente, ressaltar a importância que tiveram no ano, pela influência em 

potenciais desdobramentos e as tendências nos business em si. Em seguida, os 5 clientes com 

maior relevância para o Programa Carbono Neutro: 

PCN1511 

 

 

A primeira edição do prêmio Ecoera (em novembro de 2015) foi idealizado pela consultora de 

moda sustentável Chiara Gadaleta e colunista da revista Vogue Brasil. O contato com tal 

modelo é essencial para o Programa Carbono Neutro estar presente no universo da moda. 

Inclusive, em 2016, a mesma deseja conhecer presencialmente os sistemas agroflorestais na 

Reserva do Uatumã, justamente, para trazer mais business através da capilaridade pessoal nas 

articulações; e pela mesma ser uma grande influenciadora para as práticas sustentáveis. 

Vale mencionar que o evento da premiação foi de pequeno porte, com a presença de grandes 

personalidades da moda. Maiores informações: ecoera.com.br/ecoera 

 

Selo: Evento 

Árvores: 12 

Toneladas de CO2: 4 

Área: 144 m2 

 

 

 

http://ecoera.com.br/ecoera/


 

PCN1510 

 

 

O contato com os sócios do coffee truck “Black’n Load” foi estratégico e inédito. Não há 

histórico de um “truck” ter sido carboneutralizado no Brasil ou mesmo no mundo. Enfim, 

executaram a compensação de carbono com o Programa Carbono Neutro Idesam; e paralelo, 

levarão pelas ruas de São Paulo, em 2016, o selo de certificação do carbono e será ponto chave 

para influenciar outros “food truck”; além de potencial comercializador do café Apuí. 

 

Foi criado o selo “Food Truck”, justamente, para entrar no nicho de mercado. Maiores 

informações: facebook.com/blacknload 

 

Selo: Food Truck 

Árvores: 23 

Toneladas de CO2: 8 

Área: 276 m2 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/blacknload?_rdr=p


 

PCN1503 

 

 

A clínica médica na cidade do Rio de Janeiro entrou em contato, por desejar conectar com a 

Amazônia de alguma forma; mesmo estando distante geograficamente. O Programa Carbono 

Neutro, operacionaliza a compensação de carbono, via sistemas agroflorestais in locu; por isso, 

tal interesse da clínica dermatológica. Decorrente disso, toda a dinâmica institucional da 

clínica, logística e viagens aéreas institucionais entraram no inventário. 

 

Selo: Empresa 

Árvores: 250 

Toneladas de CO2: 90 

Área: 3.000 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PCN1506 

 

 

Uma edição histórica em setembro de 2015 foi carboneutralizada pela comemoração dos 28 

anos do jornal “Em Tempo”. Para 2016 já houve manifesto para outras entradas do Programa 

Carbono Neutro no jornal. Vale ressaltar, com tal ação, a edição do jornal carbono neutro 

ganhou como “Melhor Campanha” o 1o lugar da Associação Brasileira das Agências de 

Publicidade (ABAP). 

O inventário de carbono teve o papel, tinta de impressão, energia elétrica, logística da entrega 

do jornal, inclusive, no transporte aéreo para Parantins/AM e deslocamento rodoviário até 

Itacoatiara/AM.  

Maiores informações: otempo.com.br // abap.com.br 

 

Selo: Produto 

Árvores: 183 

Toneladas de CO2: 66 

Área: 2.196 m2 

 

 

 

 

 

 

http://www.otempo.com.br/
http://www.abap.com.br/


 

PCN1501 

 

 

 

 

Marcos Palmeira demonstra extremamente ser parceiro do Idesam. Após ser 

carboneutralizado, ele perpetua nossos contatos, para desenvolver outros business. Paralelo, 

cedeu a imagem dele para ser o “garoto propaganda” da campanha de marketing do Programa 

Carbono Neutro Idesam. 

 

Selo: Pessoa Física 

Árvores: 66 

Toneladas de CO2: 24 

Área: 792 m2 

 

Contato 

Flavio Cremonesi 

Gerente do Programa Carbono Neutro Idesam 

flavio.cremonesi@idesam.org.br 

(21) 97186 2207 

 

 

 


