
DESCUBRA NOSSOS SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO, PROJETADOS PARA REDUZIR 
E COMPENSAR SUA PEGADA AMBIENTAL:

VANTAGENS
ALCANCE SEUS OBJETIVOS AMBIENTAIS
Ao participar da transição da indústria de transporte, você reduzirá sua pegada de carbono com esses 
serviços disponíveis em todos os trades*.

RECEBA UMA DECLARAÇÃO OFICIAL
Você receberá uma declaração emitida pelo Grupo CMA CGM, informando os benefícios ambientais 
vinculados ao seu embarque. A declaração e a estrutura associada estão em conformidade com todas 
as normas ISO aplicáveis   e verificadas por terceiros regularmente: e podem ser usadas para atividades 
de comunicação e relatórios.

JUNTE-SE A NÓS AGORA
Para saber mais sobre CLEANER ENERGY LNG, consulte o verso da página.
*O CLEANER ENERGY biomethane está disponível apenas para Containerships.

Obtenha mais informações

Disponível para 
nossas marcas:

ASSUMA O CONTROLE 
DE SEU DESEMPENHO 
AMBIENTAL

Escolha a energia com 
menor fator de emissão de 
carbono disponível

Apoie uma energia não 
fóssil

Gerencie suas emissões Regule sua pegada 
ambiental 

*



VANTAGENS 
REDUZA OS POLUENTES ATMOSFÉRICOS
Reduza em 99% suas emissões de enxofre (SOx), 
em 92% suas emissões de óxido de nitrogênio 
(NOx) e em 91% de partículas suspensas (PM10). 
ALCANCE SEUS OBJETIVOS DE REDUÇÃO 
DE CARBONO
Diminua sua emissão de CO2 em 25% 
well-to-wake (em todo o ciclo de produção 
e utilização de combustível) e em até 36%     
tank-to-wake (considerando apenas a viagem 
do navio).
RECEBA UMA DECLARAÇÃO OFICIAL 
Declare que essas economias foram associadas 
aos seus embarques, graças a uma declaração 
oficial. 
Toda a estrutura está em conformidade com a 
ISO 14020, 14021 e 14067 e é verificada por uma 
entidade terceira independente.

COMO FUNCIONA?
O Mass Balance Concept* nos permite oferecer 
CLEANER ENERGY LNG a todos os nossos 
clientes, em todos os nossos serviços. Este 
conceito é uma forma de diversificar nossa matriz 
energética, mantendo o controle das quantidades 
e alocando-as em tráfegos específicos. Uma 
declaração é então enviada aos nossos clientes, 
informando a quantidade de GNL usada e sua 
economia de CO2 associada. 
* Toda a metodologia é detalhada em um framework 
disponível em nossos sites. 
As emissões remanescentes podem ser 
compensadas graças ao POSITIVE OFFSET.

 O QUE É LNG?
O GNL é um gás natural que passou por um 
processo de liquefação por resfriamento até -161° C.
Armazenado em seu estado líquido no tanque, o gás 
é transformado em estado gasoso para abastecer os 
motores.
O Grupo CMA CGM usa GNL de origem fóssil e 
biometano de origem garantida.
O biometano é derivado de recursos renováveis, 
como resíduos vegetais agrícolas.

GERENCIE SUAS EMISSÕES
Tenha um impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente com CLEANER ENERGY 
LNG. Nosso produto permite uma redução significativa nas emissões de CO2 por contêiner e 
uma redução massiva nas emissões de poluentes atmosféricos.

JUNTE-SE A NÓS AGORA
SOLICITE CLEANER ENERGY LNG 
Durante o processo de reserva online, selecione CLEANER ENERGY LNG, entre em contato com 
seu representante de vendas para começar agora ou ho.actservices@cma-cgm.com para obter 
mais informações.

Disponível para:

Digitalize aqui para obter 
mais informações


