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BAT – Souza Cruz Ltda 

 

Declaração de Neutralidade de Carbono de acordo com PAS 2060: 2014  

“Qualifying Explanatory Statement” 

“Neutralidade de carbono1 para as atividades industriais da Unidade Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil obtida pelo Grupo BAT – Souza Cruz Ltda., de acordo com norma PAS 2060:2014 em 07 de 

março de 2022, para o período de 01 de dezembro de 2020 até 30 de novembro de 2021, certificada 
por Instituto Totum.” 

 

Nome do Representante Sênior Assinatura do Representante Sênior 

Rodrigo Nunes – Gerente da Fábrica  

Data: 07/03/2022 

 

 

Organização:      BAT Souza Cruz Ltda.– Unidade Uberlândia  

Data de Emissão:    07 de março de 2022 

Autoridade de Asseguração:   Instituto Totum 

Relatório de Verificação:    IT-01-2022 

Período de Neutralidade:   01/12/2020 a 30/11/2021 

 

 

 

 

 

 

Observação: o termo “carbono” usado ao longo desse documento representa uma abreviatura para 
o agregado de gases de efeito estufa (GEE), reportado como CO2eq (dióxido de carbono equivalente). 
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INTRODUÇÃO 

Este documento é a declaração de neutralidade de carbono para demonstrar que o BAT Souza Cruz 
Ltda. alcançou neutralidade de carbono para suas operações da planta industrial de Uberlândia, 
Minas Gerais, Brasil sob as diretrizes da norma PAS 2060: 2014, no período de 01 de dezembro de 
2020 até 30 de novembro de 2021. 

Requisito PAS 2060 Explicação 

Entidade responsável pela declaração Grupo BAT – Souza Cruz Ltda. 

Objeto da declaração Atividades industriais desenvolvidas na 
Unidade Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

Descrição do Objeto A fábrica da BAT Brasil em Uberlândia (MG) é 
responsável pela fabricação de cigarros, 
partindo do recebimento do tabaco das 
usinas, umedecimento, corte, secagem, 
blendagem, montagem do filtro até a 
embalagem final do produto, para as várias 
marcas relacionadas. Sua capacidade 
instalada de produção é de 51 bilhões de 
cigarros/ano. 

Limites do Objeto O escopo inclui todas as emissões de gases de 
efeito estufa agregadas nos Escopos 1 e 2, 
conforme 2014 WRI GHG Protocol – 
Corporate Accounting Standard e normas 
BAT (se aplicáveis). 

Tipo de Asseguração Certificação de Terceira Parte para obtenção 
de neutralidade de carbono. 

Período de Obtenção da Neutralidade de 
Carbono 

01 de dezembro de 2020 até 30 de novembro 
de 2021. 

 

Esta declaração de neutralidade de carbono de acordo com PAS 2060:2014 contém informações 
relacionadas ao objeto para o qual se alega a neutralidade. Todas as informações contidas são 
expressão da verdade e se supõem corretas no momento da sua publicação. Caso alguma informação 
venha ao conhecimento da organização que afete a validade desta declaração, este documento será 
propriamente atualizado para refletir de forma precisa a situação atual do processo de neutralidade 
de carbono relativo ao objeto. 
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DECLARAÇÃO DE OBTENÇÃO DE NEUTRALIDADE DE CARBONO 

 

Requisito PAS 2060 Explicação 
Especifique o período no qual a organização 
demonstrou neutralidade de carbono 
referente ao objeto 

01 de dezembro de 2020 até 30 de 
novembro de 2021 

Total de emissões (baseado na localização) 
do objeto no período de 01 de dezembro de 
2020 até 30 de novembro de 2021. 

Total de 7.589 tCO2eq (Base Credit360) 
Total de 8.775 tCO2eq (Base MME) 
*MME – Ministério de Minas e Energia 

Total de emissões (baseado na escolha de 
compra) do objeto no período de 01 de 
dezembro de 2020 até 30 de novembro de 
2021. 

Total de 2.817 tCO2eq 
 

Tipo de declaração com respeito à 
neutralidade de carbono 

I3P-2: Obtenção de neutralidade de carbono 
por meio de certificação de terceira parte 
independente 

Inventário de emissões de gases de efeito 
estufa que fornece base para a declaração 

Anexo A 

Descrição das reduções de emissão de gases 
de efeito estufa que fornecem base para a 
declaração 

Anexo B 

Descrição dos instrumentos para redução da 
pegada de carbono e para compensação das 
emissões residuais 

Anexo C 

Relatório de verificação de terceira parte 
independente  

Anexo D 
 

Declarações de aposentadoria e Carbon 
Offsetting 

Anexo E 

 

“Neutralidade de carbono para as atividades industriais da Unidade Uberlândia, Minas Gerais, 
Brasil obtida pela BAT – Souza Cruz Ltda., de acordo com norma PAS 2060:2014 em 07 de março de 

2022, para o período de 01 de dezembro de 2020 até 30 de novembro de 2021, certificada por 
Instituto Totum.” 

Nome do Representante Sênior Assinatura do Representante Sênior 

Rodrigo Nunes – Plant Manager  

Data: 07/03/2022 

 

Esta declaração está disponível no website da companhia em www.batbrasil.com.br e a custódia e 
disponibilização dos documentos e relatórios que suportam a declaração estão a cargo do 
departamento de EHS.  
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ANEXO A – INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA QUE FORNECE BASE PARA A 
DECLARAÇÃO 

 

A.1. Descrição do Objeto 

O objeto alvo da neutralidade de carbono é a Unidade Uberlândia do Grupo BAT Brasil, localizada na 
Avenida José Andraus Gassani, número 5464, Distrito Industrial, havendo apenas uma alteração 
quanto a certificação de 2020. Em 2021 (dezembro de 2020 a novembro de 2021) foram levadas em 
considerações as emissões dos Efluentes e as Fugitivas, parte do Escopo 1, além daquelas já 
reportadas no Credit360. Para o ano de 2020 foram neutralizadas para Escopo 1 & 2 respectivamente 
cerca de 1.734 e 5.470 tCo2. 
 
A empresa está localizada numa propriedade com cerca de 87 hectares, sendo a área útil licenciada 
de cerca de 15 hectares e uma área construída de cerca de 8 hectares. A fábrica opera em regime de 
03 turnos de 24 horas, 7 dias por semana e conta com cerca de 1.383 pessoas na força de trabalho. 
 
Todas as emissões de gases de efeito estufa da fábrica objeto foram consideradas, dentro dos 
respectivos Escopos 1 e 2 conforme metodologia do Protocolo GHG e Formulário GHG, incluindo 
emissões fugitivas e dos efluentes. Não foram reportadas emissões de Escopo 3 para esse objeto. 
 
O processo de neutralidade engloba a totalidade das emissões de Escopo 1 e 2 e não engloba 
emissões de Escopo 3. 
 
A fábrica da BAT Brasil em Uberlândia (MG) conta com tecnologia para garantir o alto nível de 
qualidade de seus produtos. Praticamente toda a produção é automatizada: a partir do momento em 
que o tabaco proveniente das usinas é aberto e inserido na produção, não há mais nenhum manuseio 
humano. 
 
O processo de produção é formado pelo Processo Primário e pelo Processo Secundário. No Processo 
Primário o tabaco é umedecido com vapor para que possa ser cortado em seguida. As diferentes 
classes de tabaco são, então, misturadas para a formação do blend final de cada marca. No Processo 
Secundário, o cigarro em si é montado e o produto inserido na embalagem para distribuição. Nessa 
etapa, o tabaco entra na linha de produção dos cigarros: ele é enrolado no papel, que, após ser 
cortado, recebe o filtro. As unidades montadas são agrupadas e inseridas nas carteiras, sendo 
lacradas e embaladas em seguida. A fábrica possui capacidade instalada de produção de 51 bilhões 
de cigarros/ano. 
 
Existe uma diferença entre os fatores de conversão locais oficiais brasileiros, gerados pelo Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), mais aderentes ao contexto brasileiro, e os fatores DEFRA, 
que são atualizados a nível global, quando utilizado o relato de Escopo 2 pela abordagem de 
localização. Esta diferença na escolha de fatores, que resulta em maior emissão de CO2 segundo a 
conversão brasileira no relato de Escopo 2 pela abordagem de localização, pode ser desconsiderada 
quando se adota o relato de Escopo 2 pela abordagem de escolha de mercado. Na abordagem de 
escolha de mercado, o uso do instrumento de garantia de origem renovável da energia (I-REC), 
garante que 100% da energia consumida (medida em MWh) vem de fontes renováveis e, no caso em 
tela, com emissões zero de gases de efeito estufa. Para se definir o total de emissões a serem 
compensadas com créditos de carbono somente restam as emissões de Escopo 1, dado que pelo 
relato de Escopo 2 usando a abordagem de escolha de mercado, as emissões de Escopo 2 são zero. 
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Apesar de o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações ter um fator de conversão de emissão 
médio de CO2 para energia elétrica, o Grupo BAT Brasil utiliza as unidades de conversão provenientes 
do DEFRA, logo todos os cálculos para emissão de CO2 para energia elétrica deste documento foram 
consolidados e baseados nas informações enviadas pelo Grupo BAT. Para conhecimento o valor 
reportado pelo ministério dos últimos 12 meses foi de 0,1246 (Nov/20 a Out/21 - foi o último período 
disponibilizados) o que totalizaria 8.775 tCO2eq. Já o valor utilizado pela fábrica de Uberlândia foi de 
0,0998, o que totaliza 7.589 tCO2eq. 
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A.2. Resumo da Pegada de Carbono 

As emissões de gases de efeito estufa da Unidade Uberlândia, no período de referência, somam 7.589 
toneladas de CO2eq, considerando a abordagem por localização do Escopo 2, tendo como base os 
dados de potencial de aquecimento global (GWP - Global Warming Potential) do Quarto Relatório de 
Avaliação do IPCC (AR4). 

Considerando a abordagem por escolha de mercado no Escopo 2, o total das emissões somam 2.817 
toneladas de CO2eq. 

Total de emissões (baseado na localização) do 
objeto no período de 01 de dezembro de 2020 
até 30 de novembro de 2021. 

Total de 7.589 tCO2eq (Base Credit360) 
Total de 8.775 tCO2eq (Base MME) 
Escopo 1&2 – 6.460 tCO2eq (Base Credit360) 
Escopo 1&2 – 7.646 tCO2eq (Base MME) 
Emissões Fugitivas e de Efluentes – 1.129 tCO2eq 

Total de emissões (baseado na escolha de 
compra) do objeto no período de 01 de 
dezembro de 2020 até 30 de novembro de 
2021. 

Total de 2.817 tCO2eq 
Escopo 1&2 – 1.688 tCO2eq (Base Credit360) 
Escopo 1&2 – 1.688 tCO2eq (Base MME) 
Emissões Fugitivas e de Efluentes – 1.129 tCO2eq 

 

CARBON OFFSETTINGS – Scope 1 FÁBRICA UBERLÂNDIA 

Scope 1 CO2e Emissions Und Dez/ 20 a Fev /21 Mar/21 a Mai/21 Jun/21 a Ago/21 Set/21 a Nov/21 Total 2021 

GLP tCO2e 306 321 319 317 1.263 
Lenha tCO2e 101 116 114 87 418 
Óleo BPF tCO2e 5  -     -     -    5 
Óleo Diesel tCO2e 2  -     -     -    2 
RAC e extintores tCO2e 626  -     -     -    626 
Fugitivos da ETE tCO2e 503  -     -     -    503 

TOTAL                     tCO2e 1902 437 433 404 2.817 

 

 Fonte Credit360 Auditado pela KPMG 

 Fonte Planilha GHG Protocol Auditado pelo Instituto Totum 

Em relação aos Escopos, segue detalhamento (abordagem por localização): 

- Escopo 1 (emissões próprias): 2.817 toneladas de CO2eq. 

- Escopo 2 (emissões de compra de energia): 4.772 toneladas de CO2eq (referente ao uso dos fatores 
CR360) e 5.958 CO2eq (fator do Brasil). 

                                              
Em relação aos Escopo, segue detalhamento (abordagem por escolha de mercado): 

- Escopo 1 (emissões próprias): 2.817 toneladas de CO2eq. 

- Escopo 2 (emissões de compra de energia): zero toneladas de CO2 eq. 
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Ao nível do Grupo BAT, o cálculo das emissões de GEE usa metodologias e fatores de emissão 
internacionalmente reconhecidos, além de a companhia apresentar seus resultados em plataformas 
como o Relatório CDP.  
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A.3. Padrões e Metodologias Utilizadas 

Os relatórios de inventário de gases de efeito estufa são baseados nos padrões e orientações do GHG 
Protocol e nos padrões GRI. A gestão interna dos dados precursores é feita pelas equipes EHS e os 
dados são inseridos na plataforma de relatórios (CR360) e na Planilha do Protocolo GHG Brasil, que 
permite calcular as emissões de CO2 com base os dados de potencial de aquecimento global (GWP - 
Global Warming Potential) do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (AR4). 

Os dados de entrada relacionados às emissões de CO2e do Escopo 1 e 2 são eletricidade, gases de 
refrigeração, dados do tratamento de efluentes da fábrica e combustíveis (combustão estacionária 
interna e combustão móvel de empilhadeiras movidas a GLP utilizadas para movimentação de 
cargas). Os dados de entrada do Credit360 são convertidos em medidas de energia (GJ) e daí 
convertidos em termos de emissões de GEE, usando fatores locais para eletricidade e fatores DEFRA 
para todos os fatores de emissões (atualizados anualmente). Os dados originados do Protocolo GHG 
são gerados através da planilha de GHG, conforme Equações abaixo. 

Equação A - Fugitivas 
O cálculo utiliza a equação: E = (VE + T - MC) * GWP 
GWP = Global Warming Potential trata-se de um fator de conversão internacional 
VE = Variação no Estoque (kg do gás): diferença entre a quantidade do gás no estoque no início e no final do período (inclui somente gás 
armazenado no local, p.ex.: cilindros, e não gases dentro de equipamentos). 
T = Quantidade Transferida (kg do gás): gás comprado menos gás vendido / dispensado durante o período. 
MC = Mudança de Capacidade (kg do gás): capacidade de todas as unidades no começo do período menos a capacidade no final do 
período 

 

Equação B - Efluentes 
O cálculo utiliza a equação: E = Emissão N2O * GWP + Emissão CH4 * GWP  
O valor da emissão de N2O e CH4 é gerado através da Quantidade de Efluentes Gerado, DQO e o fator de conversão do Metano (de 
acordo com o tipo de tratamento utilizado na ETE) 

 

Equação C – GEE não Quioto 
O cálculo utiliza a equação: E = (EUN + EUE + EUD) * GWP 
GWP = Global Warming Potential trata-se de um fator de conversão internacional 
EUN = emissões da instalação de novas unidades: gás usado para carregar o equipamento novo menos capacidade do equipamento (a 
diferença corresponde às perdas para a atmosfera); 
EUE = gás adicionado a unidades existentes como manutenção pela organização ou fornecedor (não inclui pré-cargas feitas pelo 
fabricante); 
EUD = emissões do descarte de unidades antigas: capacidade da unidade dispensada menos a quantidade de gás recuperada (a diferença 
corresponde às perdas para a atmosfera). 

 

A Unidade Uberlândia relata seus KPIs ambientais trimestralmente no Credit360. Os dados são 
revisados pela equipe EHS regional e verificados pela equipe EHS do Grupo quanto à consistência. 
Em uma base anual, os dados UDI do Brasil são agregados aos dados do Grupo BAT para produzir 
relatórios do Grupo, incluindo Relatório ESG, envio de CDP e demais plataformas. 

Antes da publicação, em uma base anual, os dados estão sujeitos a verificação externa por meio de 
organização auditora independente, cujo relatório para o período consta do Anexo D.  
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A.4. Nível de Asseguração das Informações 

O nível de asseguração do inventário de gases de efeito estufa da Unidade Uberlândia, realizado por 
organização independente KPMG e o Instituto Totum foi limitado, cobrindo os Escopo 1 e 2 
(conforme Protocolo GHG) e outros KPI reportados nos painéis ESG. O Instituto Totum se limitou a 
verificar as emissões fugitivas e emissões de efluentes, pertencentes ao Escopo 1. A Unidade 
Uberlândia (UDI) é certificada ISO 14001 e ISO50001. Relatório de Asseguração Independente 
(conforme Anexo D), foi elaborado de acordo com o padrão ISAE 3000, sendo o nível de materialidade 
do inventário de 1%. 

O objeto (Unidade Uberlândia) possui verificação independente por terceira parte (Instituto Totum) 
para o processo de neutralidade de carbono, baseado nas diretrizes da Norma PAS 2060:2014, com 
nível de confiança limitado e materialidade de 5% para o processo de neutralidade. 
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ANEXO B - DESCRIÇÃO DAS REDUÇÕES DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA QUE 
FORNECEM BASE PARA A DECLARAÇÃO 

 

B1. Histórico das Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

As emissões do Escopo 1 e 2 (com base no mercado e com base na localização) são rastreadas e 
comparadas trimestralmente. As metas anuais (projeções para o próximo ano) são definidas, 
calculadas e comparadas. A redução de emissões projetada das atividades de economia de energia é 
calculada pelas equipes de engenharia dos locais usando os mesmos fatores de emissão. 

A partir de 2019, a BAT também passou a adotar o preço interno do carbono (preço sombra) para 
incentivar projetos de redução de carbono. 

A declaração pretendida pela Unidade Uberlândia é a de neutralidade para 2021 de um determinado 
período (01 de dezembro de 2020 a 30 de novembro de 2021), sem inferências quanto a 
compromissos passados ou futuros. 

 

B2. Descrição das Reduções de Emissões de GEE no ano de referência 

Durante o ano de 2021 houve aumento no volume de produção de 3,5% em relação à 2020. Logo 
houve um aumento absoluto de 1% no consumo de energia, porém uma redução relativa de 2,3%* 
na intensidade de emissões de GEE.  

No período de 2017 a 2021 houve redução absoluta de 38,4%* nas emissões de GEE, conforme figura 
abaixo (informações baseadas no Credit360). *Cálculos baseados nas informações do Credit360, pois as emissões 
fugitivas e emissões de efluentes começaram a ser mensurados em 2021. 

 

Emissões Fugitivas Emissões Efluentes 
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Visando a melhoria na contabilização de GEE e com base no GHG Protocol, no ano de 2021 a Unidade 
de Uberlândia começou a contabilizar as emissões fugitivas e emissões de tratamento de efluente 
por meio da planilha disponibilizada pelo GHG Protocol, chegando a um total de 1.129 toneladas de 
CO2eq para o respectivo ano. Logo serão traçados planos de redução da emissão para os próximos 
anos, iniciando por 2022.  

Além do aumento de produção proporcionar uma melhor eficiência, as principais ações práticas que 
resultaram em redução de emissões foram: 

 

 

B3. Descrição dos Instrumentos de Rastreabilidade de Energia Renovável 

De acordo com o inventário de emissões verificado de forma independente, o total de consumo de 
energia elétrica foi de 47.818.177 kWh ou 47.819 MWh, resultando numa emissão total (abordagem 
por localização) de 4.772 toneladas de CO2eq (referente ao uso dos fatores CR360) e 5.958 CO2eq 
(fator do Brasil). 

A Unidade Uberlândia adquiriu Certificados de Energia Renovável para garantir a origem renovável 
da energia e diminuir o total de emissões do Escopo 2. 

YEAR INICIATIVE
REDUCTION 

( Ton CO2/yr)
STATUS

2017 Vacuum Pumps Replacement 211,8 DONE

2017 Energy Reduction - Segregate and replacement of lamps 155,1 DONE

2017 Improvement in Compressed Air System 91,5 DONE

2017 UTL - Boiler Replacement 11,3 DONE

2017 Turn off de-dusting's valve automatically 6,8 DONE

2017 Compressed air leakages monitoring in feeding and de-dusting filters 17,0 DONE
2018 Improvement in Cooling Water System 414,3 DONE

2018 Insulation in Utilities Distribution Accessories 13,7 DONE
2018 Air Compressor Replacement and Management System 8,6 DONE
2020 Small Solar energy generation 6,1 DONE

2017 HVAC System Improvement (Part 2) 69,8 DONE
2018 Motors Replacement 18,0 DONE
2018 Install an individual machinery consumption metering system 9,3 DONE
2019 Motors Replacement Fase 2 15,0 DONE
2019 Install a heat exchanger in air compressor cooling water (to de-aerator) 1,6 DONE
2019 Wood Chip Blower Replacement 9,8 DONE
2019 Turn off compressed air's  valves automatically 21,6 DONE
2019 Small Solar energy generation 6,1 DONE
2021 Install an individual machinery consumption metering system 9,3 DONE

2021 Replace lamps to LED - External Areas 30,2 DONE
2022 Wood Chip Blower Replacement 9,8 STUDY
2022 Install VSD in the exhausters (PMD, DEER and Reclaim) 22,0 STUDY
2022 Install new chiller cold water 12,0 STUDY
2022 Natural Exhausters in SMD Roof 27,0 STUDY
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Foram apresentadas “Declarações de Aposentadoria” de I-RECs (ver Anexo E) para o período de 
relato de 01/12/2020 até 30/11/2021, conforme segue: 

 

 

Fornecedor Total de 
I-RECs 

Tipo de Energia Período Produção 

Eurus II Energias 
Renovaveis S.A. 

12.786 Eólica Junho de 2021 
6.770 Eólica Maio de 2021 

Santa Vitoria do Palmar II 
Energias Renovaveis SA 

4.079 Eólica Setembro de 2021 

Lagoa do Barro V Energias 
Renovaveis S. A. 

12.079 Eólica Junho de 2021 
12.079 Eólica Agosto de 2021 

UFV Juazeiro 
Solar II 

70 Solar Abril de 2021 

Total 47.819   
 

Todas as garantias de origem de energia são de fontes com emissão zero (eólica e Solar), sendo o 
total de I-RECs adquiridos 47.819 e o total de consumo de energia 47.819 MWh. 

 

Dessa forma, todo o consumo de energia do período foi rastreado por Certificados de Energia 
Renovável emitidos no mesmo período. Conforme diretrizes do Protocolo GHG, a recomendação é 
que os instrumentos de rastreabilidade da energia sejam referentes ao mesmo período de alegação 
da abordagem de compra. 

Sendo assim, no relato do inventário de emissões para o Escopo 2, de acordo com a metodologia da 
abordagem de escolha, pode-se afirmar que o total de emissões de Escopo 2 é zero.  
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ANEXO C - DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA REDUÇÃO DA PEGADA DE CARBONO E 
PARA COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES RESIDUAIS 

 

C.1. Descrição dos Instrumentos de Rastreabilidade de Energia Renovável (I-REC) 

Os instrumentos de rastreabilidade de energia renovável, para apuração das emissões de Escopo 2 
pela abordagem de escolha de mercado foram detalhados no item B.3 desta declaração.  

 

C.2. Descrição dos Instrumentos de Compensação – Créditos de Carbono 

Créditos de carbono foram adquiridos de acordo com as emissões residuais que constam do 
inventário de emissões auditado pela KPMG e pelo Instituto Totum.  

Para tal, foram adquiridos 266 Verified Carbon Standard credits do Projeto VCS (Cikel Brazilian 
Amazon REDD APD Project Avoiding Planned Deforestation) e 2551 Verified Carbon Standard credits 
do Projeto VCS (Hubei Hongshan IFM (Conversion of Logged to Protected Forest) Project), para UDI, 
sendo que foram oficialmente aposentados (ou cancelados) 2.817 créditos. Prova da operação consta 
no link abaixo: 

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=162769 

https://registry.verra.org/myModule/rpt/myrpt.asp?r=206&h=123176 

As unidades verificadas de carbono (reduções) foram monitoradas do período de Julho de 2007 até 
julho de 2010. A metodologia do projeto trata-se de Methodology VM0007 REDD+ Methodology 
Framework (REDD+MF): 

https://verra.org/methodology/vm0007-redd-methodology-framework-redd-mf-v1-6/ 

 

C.3. Uso dos Instrumentos para Neutralidade de Carbono 

As emissões residuais de Escopo 1, conforme inventário auditado pela KPMG e Instituto Totum, 
somam 2.817 toneladas de CO2eq. As emissões residuais de Escopo 2, conforme inventário auditado 
pela KPMG e em função da abordagem de escolha de mercado com o uso do I-RECs (conforme item 
B.3), foi considerado zero. 

Nesse sentido, os 2.817 créditos de carbono adquiridos têm como função compensar as emissões de 
2.817 toneladas de CO2eq relativos ao Escopo 1, tornando assim a Unidade Uberlândia neutra em 
carbono.  
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C.4. Critérios de Qualidade dos Instrumentos de Compensação – Créditos de Carbono 

 

Os créditos de carbono adquiridos, conforme citado em C.2, atendem a todos os critérios de 
qualidade previstos na Norma PAS 2060:2014, a saber:  

- Créditos adquiridos representam uma redução de emissões considerada adicional (HUBEI 
HONGSHAN IFM (CONVERSION OF LOGGED TO PROTECTED FOREST) PROJECT) e CIKEL 

BRAZILIAN AMAZON REDD APD PROJECT AVOIDING PLANNED DEFORESTATION. 

- Projetos de origem dos créditos de carbono atendem aos critérios de adicionalidade, 
permanência e não tem riscos de dupla contagem (HUBEI HONGSHAN IFM (CONVERSION OF 
LOGGED TO PROTECTED FOREST) PROJECT) e CIKEL BRAZILIAN AMAZON REDD APD 

PROJECT AVOIDING PLANNED DEFORESTATION. 

- Créditos de Carbono foram verificados por terceira parte independente (Inc e China Quality 
Certification Center (CQC) e Rainforest Alliance), sendo o relatório de monitoramento disponível 
no link https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1935 e 

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/832 , e somente foram emitidos após constatada 
a redução (Verra não emite créditos ex-ante). 

- Créditos de Carbono foram aposentados dentro do período de 12 meses da data da declaração 
de neutralidade (02 de março de 2022). 

- O Projeto de onde foram adquiridos os Créditos de Carbono tem toda a documentação e 
registro na plataforma pública Verra, que é um padrão internacional e uma plataforma que 
possui princípios de Qualidade (Verra’s Quality Assurance Principles including additionallity, 
permanence, leakage and avoided double countin). https://verra.org/project/vcs-quality-
assurance-principles/ e na plataforma pública (Verra registry) 
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1935 e 
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/832.  
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ANEXO D - RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE TERCEIRA PARTE INDEPENDENTE 
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ANEXO E - DECLARAÇÕES DE APOSENTADORIA E CARBON OFFSETTING 
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