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Em 02 de Dezembro de 2014, a Neutralize Carbono atesta que a Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos neutralizou as emissões de gases de 

efeito estufa referentes irá realizar.ao evento que 

5.237,5 kg de CO e2

EVENTO:  26º Congresso Brasileiro de Empresas e 
  Profissionais de Eventos
PERÍODO:  07 e 08 de Dezembro de 2014
LOCAL:  Centro de Convenções Rebouças
  São Paulo / SP

Emissões diretas referentes ao consumo de combustíveis fósseis  para cocção de alimentos 
e emissões indiretas referentes à importação de energia da rede de distribuição.

Neutralização das emissões de gases de efeito estufa em acordo com as práticas de 
integridade, adicionalidade e recomendação da norma .ABNT NBR 15948:2011

Neutralize Carbono Ltda.

Nino Sergio Bottini (Eng° Responsável)

NEUTRALIZE CARBONO TEL: 11 5041.1430 / R. Eliseu de Oliveira, 28 | CEP 04571-230 | Brooklin, São Paulo/SP



Projeto apoiado:
Pequena Central Hidrelétrica | Garganta da Jararaca

Descrição do projeto:
Tipo: Geração de energia em PCH
Registro nº: BR 0809 | Cidade: Nova Maringá / MT
Atividade: O objetivo principal do projeto é ajudar o Brasil a 
atender sua demanda crescente por energia e melhorar o 
fornecimento de eletricidade, ao mesmo tempo que contribui 
para a sustentabilidade aumentando a parcela de energia 
renovável no Brasil e diminuindo a perda nas transmissões desta 
energia para comunidades distantes.

Créditos de Carbono (CER)
Um crédito de carbono (CER) corresponde a 1 tonelada de CO e que deixou de ser emitida para a 2

atmosfera por projetos validados, aprovados, registrados, verificados e certificados pela UNFCCC 
– órgão da ONU para questões do clima.

Neutralização de Carbono
A neutralização de emissões ocorre através da alocação definitiva de créditos de carbono na 
mesma proporção do total de emissões contabilizado. O número de identificação desse 
certificado é a garantia de uma solução real, mensurável e individual.
Cada algarismo tem uma função específica conforme demonstrado abaixo:

Para acessar o projeto que gerou os créditos para essa neutralização, acesse: 
http://urele.com/w6ek e digite o "Número do projeto na UNFCCC", conforme destacado na 
legenda acima, e veja os detalhes de projeto, monitoramento e certificação. 

Para mais informações, esclarecimentos, sugestões ou reclamações, entre em contato com a 
Neutralize Carbono através dos seguintes canais:

www.neutralizecarbono.com.br | contato@neutralizecarbono.com.br
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