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São Paulo, 23 de março de 2017. 

 

 

23° Prêmio FIESP de Mérito Ambiental 

 

 

CarbonZ – APLICATIVO DE CELULARES PARA O CÁLCULO DA PEGADA DE 

CARBONO E NEUTRALIZAÇÃO ATRAVÉS DO PLANTIO DE ÁRVORES EM 

ÁREAS DEGRADADAS 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A empresa GEDI (empresa recém comprada pelo Grupo Ambipar) oferece 

seus serviços de consultoria, desenvolvimento de projetos no âmbito ambiental e 

socioambiental, tendo como know how criar projetos, elaborar soluções 

sustentáveis, agregando valor aos resíduos e efluentes gerados por diversos setores 

e assim concretizar, de forma sinérgica, importantes projetos no ambiente onde 

estamos inseridos. 

Nosso objetivo é efetivar a vantagem competitiva através de nossos serviços 

desenvolvidos por uma equipe de profissionais interdisciplinares, cuja missão é 

buscar soluções que integram as necessidades do desenvolvimento, da segurança, 

da sociedade e do meio ambiente de forma sustentável. 

Sobre o Grupo Ambipar.  

Um dos maiores grupos de Meio Ambiente do Brasil, o Grupo Ambipar atua 

oferecendo serviços integrados que proporcionam soluções ambientais completas. 

Equipe altamente qualificada e mão de obra especializada no que se trata de 

Gerenciamento de Resíduos, e preparados para Elaboração de projetos, 

implantação e operação de ponta a ponta: 
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·         Coleta 

·         Movimentação interna 

·         Acondicionamento 

·         Operação da Central de Resíduos 

·         Valorização do resíduo 

·         Transporte externo 

·         Tratamento 

·         Destinação final 

Com capital 100% brasileiro, a vocação do Grupo Ambipar é contribuir para a 

sustentabilidade social, econômica e ambiental do país.  

Para isso, nosso grupo é constituído por empresas que atendem cada etapa da 

cadeia produtiva, atendendo assim a todas as necessidades dos nossos clientes e 

diversas áreas: 

·         Suatrans – Atendimento Emergencial  

·         Getel – Transporte e Logística  

·         Bioland – Compostagem de Resíduos Orgânicos e Industriais 

·         Ambclean – Produtos para proteção ambiental  

·         Resi Solution – Gestão de Resíduos Automotivos 

·         Descarte Certo – Gestão de Resíduos Pós Consumo 

 



 

 

Av. Pacaembu, 1.088 - Pacaembu 
CEP: 01234-000 - São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3429-5000 
www.grupoambipar.com.br 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

Toda atividade do cotidiano de um indivíduo gera, direta ou indiretamente, 

uma determinada quantidade de CO2 (Dióxido de Carbono ou Gás Carbônico). Esse 

composto químico gasoso, embora seja essencial à vida no planeta, por ser um dos 

compostos principais para a realização da fotossíntese pelas plantas, é também um 

dos Gases de Efeito Estufa (GEE). 

Dentre os GEE o CO2 é um dos mais problemáticos devido à quantidade em 

que é emitido. Portanto, é o que mais contribui para o aquecimento global, uma vez 

que permanece na atmosfera por séculos, acarretando em efeitos de longa duração 

no clima global. 

Nesse cenário surge o indicador de sustentabilidade, denominado Pegada 

de Carbono, que “mede a quantidade total das emissões de gases do efeito estufa 

causadas diretamente e indiretamente por uma pessoa, organização, evento ou 

produto” (MMA, 2011). Ou seja, através do cálculo da Pegada de Carbono pode-se 

mensurar o tamanho da área de florestas, ou quantidade de árvores, necessárias 

para absorver o carbono que é emitido diretamente ou indiretamente por uma 

empresa. A absorção de carbono é naturalmente realizada pelas florestas. Na fase 

de crescimento, as árvores necessitam de grandes quantidades de carbono para se 

desenvolver e extraem esse elemento do ar. 

Em um contexto onde a imagem e responsabilidade ambiental de uma 

empresa são tão importantes quanto à qualidade dos seus produtos e serviços, a 

neutralização da Pegada de Carbono surge como forma de demonstrar o 

compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável. 

Nesse contexto a GED criou um Aplicativo (App) prático, interativo e confiável, 

para o preenchimento de todas as informações, cálculo da pegada de carbono e 

monitoramento. O App chama-se “Carbon Z” e está disponível para mobile que o 

processador Android e iOS. 

Ampla atuação no Brasil 

e em várias partes do mundo 
 

Atuando em serviços ambientais e atendimento emergencial, as 

empresas do GRUPO AMBIPAR possuem atuação nos mercados 

nacional e internacional, com presença marcante e 

estrategicamente localizada. 
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Maiores informações sobre o Grupo Ambipar (www.grupoambipar.com.br)  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

Toda atividade de nosso cotidiano gera, direta ou indiretamente, uma 

determinada quantidade de CO2 (Dióxido de Carbono ou Gás Carbônico). Esse 

composto químico gasoso, embora seja essencial à vida no planeta, por ser um dos 

compostos principais para a realização da fotossíntese pelas plantas, é também um 

dos Gases de Efeito Estufa (GEE). 

Os GEE dificultam ou impedem a dispersão para o espaço da radiação solar 

que é refletida pela Terra. Assim, contribuem para um fenômeno chamado Efeito 

Estufa. Apesar de ser um fenômeno que ocorre naturalmente na atmosfera, 

responsável pela manutenção da temperatura no planeta, vem sofrendo certo 

desequilíbrio nas últimas décadas, como consequência de atividades antrópicas, 

principalmente pela queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e 

queimadas de florestas. Ao segurar este calor em nosso planeta, estes gases estão 

também provocando o aquecimento global e, consequentemente, colocando em 

risco a existência de vida no planeta. 

Dentre os GEE o CO2 é um dos mais problemáticos devido à quantidade em 

que é emitido. Portanto, é o que mais contribui para o aquecimento global, uma vez 

que permanece na atmosfera por séculos, acarretando em efeitos de longa duração 

no clima global. 

A solução mais eficaz para mitigar os impactos ambientais causados pelos 

GEE é a redução na emissão desses gases. Porém, encontra-se um nível de 

resistência, pois acarreta na desaceleração do crescimento industrial.  

Nesse contexto, técnicas de sequestro de carbono viáveis tecnicamente e 

economicamente surgem como solução fundamental para mitigar os impactos 

ambientais causados por esse poluente. Existem diversas tecnologias capazes de 

http://www.grupoambipar.com.br/
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sequestrar ou neutralizar o gás carbônico acumulado na atmosfera. Porém a forma 

mais comum de sequestro de carbono é naturalmente realizada pelas florestas. Na 

fase de crescimento, as árvores necessitam de grandes quantidades de carbono 

para se desenvolver e acabam tirando esse elemento do ar. 

Atualmente, o método mais utilizado para cálculos de inventários de carbono 

(o quanto a empresa gera de carbono em determinado período), principalmente para 

empresas e indústrias, é bem dispendioso, pois normalmente estas contratam 

empresas de consultoria especializada para realização do inventário de carbono, 

posteriormente e normalmente, essas empresas compram esses créditos de 

carbono na bolsa de valores, tornando assim todo esse processo dispendioso, 

oneroso, burocrático e arcaico para os tempos de hoje. 

Diante deste cenário, a gedi – inovação desenvolveu o aplicativo (App): 

“CarbonZ” e lançou sua primeira versão no dia mundial da árvore, ou seja, 21 de 

setembro de 2016. Em resumo, o App permite que indústrias, empresas, pessoas e 

eventos calcularem sua pegada de carbono, bem como neutralizar seu impacto 

ambiental através do reflorestamento de áreas degradadas com espécies nativas 

por meio de uma ferramenta prática, segura e eficaz.  

 

2. OBJETIVOS 

 

Criar um aplicativo de celulares para o cálculo de emissão de carbono e 

neutralização de diferentes setores da sociedade, utilizando uma metodologia: 

segura e eficaz para disseminar e facilitar sua usabilidade. 

 

 

2.2 Público Alvo 

 

O Carbon Z tem como público alvo cidadãos comuns, empresas e indústrias. 
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3. METODOLOGIA E BASE DE CÁLCULO 

 

Os cálculos das emissões de CO2 são baseados na metodologia de cálculo da 

Pegada de Carbono, assim como suas respectivas bases de cálculo para 

neutralização estão baseado no levantamento do Fator de Emissão.  

 

 

 

3.1 Pegada de Carbono 

 

A Pegada de Carbono é um componente da Pegada Ecológica e está 

pautada principalmente pelo consumo de bens e serviços e pela emissão de gases 

de efeito estufa gerada por este consumo. Dessa forma, a Pegada de Carbono se 

permite atuar como complemento dos Inventários de GEE, que contemplam a 

emissão pela produção, não pelo consumo. Esta ramificação da Pegada Ecológica 

surge como uma alternativa que pode ser aplicada a produtos, processos, 

empresas, indústrias, setores e indivíduos, governos, populações, entre outros, que 

não possuem impactos significativos em todos os componentes da PE tradicional 

(WWF, 2012).  

A Pegada de Carbono tem por finalidade mensurar o tamanho da área de 

florestas, expressas em hectares globais (gha), capaz de absorver carbono ou 

carbono equivalente (em KgCO2) que é emitido diretamente ou indiretamente por 

uma atividade humana ou é acumulada ao longo da vida útil de um produto (WWF, 

2012). Cada recurso consumido possui um fator de emissão de CO2 associado que 

inclui a quantidade de carbono emitida em seu ciclo de vida, durante a extração, 

produção, consumo e destinação. Em um processo natural, o CO2 emitido é 

absorvido pelas vegetações (AMARAL, 2010). 
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3.2 Fator de Emissão 

 

O Fator de Emissão (FE) é resultante do quociente entre emissões médias 

de GEE e um dado de atividade específico, geralmente utilizado para se estimar as 

emissões de Dióxido de Carbono (CO2) relativas a uma atividade produtiva. Estes 

fatores são calculados por instituições especializadas e teses científicas ao redor do 

mundo e chanceladas por organizações respeitadas, como: Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mais conhecido pelo acrônimo 

IPCC (da sua denominação em inglês Intergovernmental Panel on Climate Change), 

entre outros (ICO2, 2013). 

 

 

3.3 Insumos considerados 

 

Os insumos considerados, ou seja, os recursos utilizados no cotidiano pelo 

usuário, que servem de base de cálculo são: Água, Alimentos (origem animal e 

vegetal) Energia Elétrica, Meios de Transporte e Resíduos Sólidos gerados. 

 

 

3.4 Base de Cálculo 

 

A estimativa de emissões de CO2 é obtida através da multiplicação do total 

consumido de um recurso pelo seu respectivo Fator de Emissão, como apresentado 

na equação abaixo: 

 

Emissão (KgCO2)=Consumo (unidade)∗Fator de Emissão (KgCO2unidade) 
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3.5 Funcionalidade 

 

Desenvolvido para funcionar em sistemas Android e iOS, o aplicativo Carbon 

Z, possui versão nos idiomas Inglês e Português. Para adquirir o aplicativo o usuário 

deve baixa-lo gratuitamente na playstore do próprio smartphone.  

O CarbonZ conta com uma interface visualmente agradável e de fácil 

manuseio, permitindo que o usuário faça um cadastro simples para o seu login, ou 

então opta por logar por meio de sua conta da rede social Facebook. 

 

 

3.5.1 Pegada de Carbono (cálculo de Carbono) 

 

Esta é a aba principal do aplicativo, onde o usuário pode realizar o cálculo 

da Pegada de Carbono para diferentes modalidades a sua escolha: Residências e 

Condomínios, Empresa, Indústrias e Eventos. O cálculo é realizado 

automaticamente pelo sistema do App, basta o usuário inserir os dados solicitados. 

Após essa etapa, o aplicativo calcula a quantidade de CO2 emitida e informa ao 

usuário a quantidade de árvores necessárias para absorver essa quantidade de 

carbono, ficando facultativo ao usuário compensar esse carbono com o pagamento 

de uma determinada quantia (em reais) por muda a ser plantada. Trata-se de um 

valor simbólico para manutenção dos custos de todo processo. O pagamento é 

realizado através da plataforma “Pag Seguro”, inserida no aplicativo. 

 O plantio é feito pela equipe desenvolvedora do aplicativo, que possui áreas 

mapeadas propícias para o reflorestamento e também espécies de mudas nativas 

do local a ser reflorestado.  

Ao realizar a neutralização pelo App o usuário recebe as coordenadas 

geográficas e endereço do local aonde vai ser plantado as mudas (com 

antecedência), para caso queira acompanhar ou visitar o plantio, posteriormente ao 

plantio, o usuário recebe um certificado de neutralização de carbono (figuras 1 e 2), 

contendo a quantidade de CO2 neutralizado, a data de plantio, o nome do usuário, a 

quantidade de mudas e o local de plantio, assinada e certificada por um profissional 
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qualificado. A figuras 1 e 2 abaixo ilustram os modelo de certificados que são 

disponibilizados para pessoas físicas e jurídicas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplo de certificado para pessoa física. 
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Figura 2. Exemplo de Certificado para pessoa jurídica (indústria), exemplificando o 

modelo no formato de “placa comemorativa” do qual está sendo feito para a 

neutralização da empresa Bayer S. A. no Brasil. 

 

 

Cada muda plantada recebe também um “CQ Code” contendo além das 

informações contidas no certificado, o nome científico e popular de cada espécie de 

muda. Com isso, qualquer pessoa portando uma câmera de celular pode identificar 

todas essas informações de uma forma bem simples (apenas tirando uma foto do 

celular), conforme mostra a figura 3, 4 e 5 a seguir.  
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Figura 3, 4 e 5. Exemplo do “CQ Code” colocado em cada muda, bem como sua 

leitura feita por um celular. 
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Além do certificado, a partir de março de 2017 todos os usuários que 

neutralizarem o seu carcono utilizando o CarbonZ, também receberão um adesivo 

para colar em seus meios de transportes: carros e motocicletas, ou até mesmo 

ônibus para ilustrar e divulgar a iniciativa. A figura 6 a seguir ilustra o adesivo. 

 
Figura 6. Exemplo do adesivo disponibilizado para os usuários do CarbonZ. 
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3.5.2 Monitoramento 

 

Nesta aba o usuário que optou por compensar o carbono através do App, 

pode identifica-las e monitorá-las. No botão “Suas árvores”, o sistema conta com um 

banco de dados que armazena os dados de todas as árvores compradas por cada 

usuário e ao clicar nesse botão, o mesmo pode acessar o nome da espécie, data de 

plantio, localização e evolução. Para o monitoramento há a opção “Localize sua 

árvore”, ao clicar nesse botão, o aplicativo permite que o usuário encontre a 

localização exata do plantio das suas árvores através do Google Maps.  

Não obstante, o usuário pode ver a foto de suas mudas e região através 

desse ícone. Pretende-se nas próximas atualizações manter um banco de imagens 

das mudas atualizado em um período anual (ano a ano), para que o usuário, 

principalmente pessoas físicas possam acompanhar o crescimento de sua mudada, 

aonde quer que o usuário esteja. 

 

 

3.5.3 Adquirir Reflorestamento 

 

Nesta aba qualquer usuário pode contribuir com o meio ambiente, 

independente da quantidade de carbono emitida por ele em suas atividades. Ou 

seja, o usuário insere a quantidade de mudas que ele quer que seja plantada, paga 

por esse plantio e o CarbonZ realiza o plantio dessas mudas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 imagens da Interface  

 

As imagens a seguir mostram as principais abas do App, sendo que a partir de 

maio de 2017 será lançado uma nova versão do CarbonZ com uma interface 

atualizada, contendo ainda novas melhorias e inovações. 
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4.2. Ações realizadas 

 

A coletânea de imagens a seguir mostram algumas atividades de neutralização 

de carbono utilizando o CarbonZ. 

 

 
Viveiro de mudas da gedi (árvores nativas da floresta atlântica) prontas para serem 

plantadas. 
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Ações de neutralização feita com a sociedade civil (pessoas físicas). 

 

 

Ações de plantio feitas com colaboradores de empresas. 
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4.3 Reportagens  

 

 
Globo News. Programa Cidades e Soluções. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hfIypKJiHqo&t=4s 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hfIypKJiHqo&t=4s
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Rede Record – Balanço Geral. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RJYoJhDUUtc 
 

 

 

Santa Cecília TV. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=okR9cgCAZrY&t=35s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RJYoJhDUUtc
https://www.youtube.com/watch?v=okR9cgCAZrY&t=35s
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Rádio Educativa. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gzin3NVvSvs&t=83s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzin3NVvSvs&t=83s
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G1 – São Paulo. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/app-

diz-quanto-pessoa-emite-de-co2-e-como-compensar-em-mudas.html 
  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/app-diz-quanto-pessoa-emite-de-co2-e-como-compensar-em-mudas.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/app-diz-quanto-pessoa-emite-de-co2-e-como-compensar-em-mudas.html
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Jornal A TRIBUNA: http://gedinovacao.com.br/site/wp-

content/uploads/2017/03/atribuna.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gedinovacao.com.br/site/wp-content/uploads/2017/03/atribuna.jpg
http://gedinovacao.com.br/site/wp-content/uploads/2017/03/atribuna.jpg
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5. CONCLUSÃO 

 
 

O objetivo de criar uma ferramenta onde diversos setores da sociedade 

possam contribuir para neutralização do seu carbono - de uma forma simples e 

segurara foi alcançado por meio do aplicativo CarbonZ, que em menos de sete 

meses de mercado o app já teve quase 2000 downloads nas diversas versões e 

atualizações que foram disponibilizadas gratuitamente.  

Esse grande número de usuários em um curto período de tempo, proporcionou 

uma neutralização aproximadamente 480000 KgCO2, (quatrocentos e oitenta mil 

quilogramas de dióxido de carbono), através do plantio de cerca de 3200 (três mil e 

duzentos) mudas de árvores nativas em áreas degradas. 

Para o desenvolvimento do CarbonZ foram investidos cerca de R$ 260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais), valor que engloba: pesquisa e desenvolvimento, 

programação, designer, propriedade intelectual (pedido de patente registrada no n° 

911753672.  Para tal foram necessários 14 meses de trabalho. 

Por fim, a criação desse aplicativo com as diversas características, como: 

praticidade, inovação, confiabilidade, metodologia certificada, eficiência - alinhada a 

suas exequibilidades industrial, empresarial e sociedade civil, que ao contrário dos 

modelos usuais, como já demonstrados, oferece diversas possibilidades e benefícios 

a seus usuários, tornando-se um modelo de grande aceitação em um mercado 

carente por inovações que possibilitem a mitigação do impacto causado pela 

emissão de CO2 dos diversos setores. 

“Baixe já o CarbonZ no seu smartfone, calcule, neutralize o seu carbono e 

ajude com a sua parcela de contribuição para um planeta mais sustentável”. 

 

 

 


