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Resumo
A mudança global do clima vem sendo causada pela intensificação do efeito
estufa que, por sua vez, está relacionada ao aumento da concentração de certos
gases na atmosfera da Terra. Dentre os chamados gases de efeito estufa – GEE se
destaca o dióxido de carbono (CO2), cujas características específicas permitem a
entrada da luz solar, através da atmosfera, mas impedem que parte do calor
resultante retorne ao espaço. Não há mais dúvidas de que as mudanças climáticas
são intensificadas pelas atividades humanas. Nesse contexto, na presente pesquisa
foi desenvolvido um inventário de gases com efeito de estufa (GEE) para uma
unidade organizacional de uma empresa de gerenciamento de obras na construção
civil, quantificando-se as fontes de emissão e propondo-se medidas para reduzi-las.
Foi identificado que a combustão móvel, proveniente do deslocamento diário de
colaboradores, de viagens aéreas e da utilização da frota operacional da unidade
estudada são as atividades que mais contribuem para a emissão de GEE na
atmosfera, somando um total de 162 toneladas de CO2e/ano. Diante disso, foram
propostas

medidas

para

a

redução

dos

GEE,

incluindo-se

o

uso

de

videoconferências (redução de viagens); incentivo às rotinas de home-office e à
sistemática de carona solidária (redução de deslocamentos de funcionários).
Entende-se como relevante que empresas do setor de construção civil engajem-se
em iniciativas para a redução da emissão de GEE levantadas neste trabalho,
minorando os efeitos danosos associados às mudanças climáticas.
Palavras-Chave: Gases de efeito estufa (GEE); inventário; escritório; mudanças
climáticas; construção civil.

Abstract
The global climate change has been caused by the intensification of the
greenhouse effect which, in turn, is related to the concentration of certain gases in
Earth's atmosphere. Among the so-called greenhouse gases stand out carbon
dioxide (CO2), which characteristics allows the entrance of sunlight into the
atmosphere, but it blocks most of the heat generated, stopping it to go back into the
space. There is no doubt that climate change is intensified by human activities. In this
context, the present study developed an inventory of greenhouse gases (GHG) of an
organizational unit of a company that works in the management of construction
sector, quantifying the emission sources and proposing measures to reduce them. It
was reported that the mobile combustion, from the daily dislocation of employees, air
travel and the use of the operational unit´s fleet are the activities that contributes the
most to the emission of greenhouse gases in the atmosphere, in a total of 162 tons of
CO2e/year. Therefore, measures were proposed to reduce greenhouse gases,
including the use of video conferencing (reducing air traveling dislocation); supporting
to the home-office routine and encouraging a systematic free ride (reduced
displacement of employees). It is understood as relevant to companies in the
construction sector to engage themselves in initiatives to reduce greenhouse gas
emissions surveyed in this study, decreasing the harmful effects associated with
climate change.
Keywords: Greenhouse gases (GHG); inventory; office; climate change; real state.
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1

INTRODUÇÃO

O homem constantemente faz uso dos recursos naturais para atender às suas
necessidades biológicas e desenvolver suas atividades. Em decorrência da retirada
destes recursos, rejeitos são lançados no meio ambiente, nas formas sólida, líquida,
gasosa ou de energia.
O ser humano está sempre provocando alterações nos meios físico, biológico e
antrópico, as quais, muitas vezes, causam impactos adversos no meio, ou seja,
geram impactos ambientais negativos. Alguns desses impactos não se restringem a
uma área específica, podendo ocasionar alterações que podem afetar todo o
Planeta, como, por exemplo, chuva ácida, destruição da camada de ozônio e
aquecimento global.
O aquecimento global, fenômeno conhecido como efeito estufa, ocorre porque o gás
carbônico (CO2) torna a atmosfera parcialmente intransponível à radiação térmica
que tenta retornar ao espaço, devolvendo-a para a Terra. Sendo assim, o acúmulo
destes gases na atmosfera retém parte do calor do sol, pela absorção de radiação
infravermelha, que, de outra forma, seria refletida de volta ao espaço sideral.
Dentre os principais impactos negativos do efeito estufa, podem ser destacadas a
elevação da temperatura, alterações nas precipitações pluviométricas, elevação do
nível do mar, tornados e furacões.
Segundo os dados do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC,
na sigla em inglês), a alteração da concentração dos Gases de Efeito Estufa - GEE,
na atmosfera terrestre, poderá desencadear aumento da temperatura média do
Planeta, entre 1,4 e 5,8 oC, nos próximos 100 anos (IPCC, 2001).
Outras conseqüências significativas podem ocorrer em muitos sistemas ecológicos e
sócio-econômicos, advindos de longos períodos de secas e de um provável aumento
de pragas e doenças tropicais, não se afastando a possibilidade de se ter afetado o
fornecimento

satisfatório

de

alimentos

e

recursos

hídricos,

prejudicando

imensamente a qualidade de vida e a saúde humana (TONELLO, 2007).
Ainda segundo o IPCC (2001), as ações decorrentes das atividades econômicas e
industriais têm provocado alterações na biosfera, resultando na quase duplicação da
concentração de GEE na atmosfera (gás carbônico, metano e óxido nitroso), durante
o período de 1750 a 1998.
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A Revolução Industrial levou a uma utilização crescente de recursos energéticos,
com implicações diretas na emissão para a atmosfera, de gases com efeito de
estufa. Apesar de estes gases ocorrerem naturalmente na atmosfera e serem vitais
para a existência de vida na Terra, a alteração do equilíbrio deste sistema, pelo
aumento da concentração de gases com efeito de estufa, tem impacto no
aquecimento generalizado do Planeta (IPCC, 1996 apud MARQUES, 2002).
A geração de GEE decorre principalmente do uso de combustíveis fósseis para
geração de energia em países desenvolvidos, porém não se limita a estes, sendo
consideravelmente aumentada pelos países em desenvolvimento (IPCC, 1995).
O CO2 não é o único gás responsável pelo efeito estufa, apesar de atualmente
responder por cerca de 55% do fenômeno. O restante é causado pelo metano (CH4),
responsável por 15%, e pelos clorofluorcarbonos (CFCs), que contribuem com 20%,
cabendo 10% ao óxido nitroso (N2O), ozônio (O3) e outros (MOTA, 2000).
As alterações climáticas são consideradas uma das mais sérias ameaças ambientais
em nível global. O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC)
confirma a responsabilidade das atividades humanas no fenômeno do aquecimento
global do Planeta. Este Painel foi responsável pela produção de um conjunto de
relatórios que tiveram influência determinante na adoção da Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) e do
Protocolo de Quioto. Estes relatórios enfatizam a importância de se conseguir a
estabilização das concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera, como
forma de evitar interferências antropogênicas perigosas no sistema climático (PNAC,
2001 apud MARQUES, 2002).
Segundo MELLO (2007), globalmente, a intervenção antrópica no Planeta ocorre
principalmente com a queima de combustíveis fósseis e a produção de cimento, que
constituem as maiores fontes de GEE, sendo responsáveis por 66% do total emitido
para a atmosfera. A agricultura e a mudança de uso da terra completam o total das
emissões antrópicas, contribuindo, respectivamente, com 20 e 14% do total das
emissões.
A proporção entre as contribuições de GEE provenientes da queima de combustíveis
fósseis, agricultura e mudança do uso da terra apresentam, no Brasil, padrões
diferentes daqueles observados globalmente (MELLO, 2007). A queima de
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combustíveis fósseis é a que menos contribui (BRASIL, 2004 apud MELLO 2007,
p.14), enquanto que a mudança de uso da terra e a agricultura são responsáveis por
mais de dois terços das emissões. Contudo, é primordial que todos os setores da
economia se mobilizem propondo ações para a redução, mitigação e compensação
da emissão dos GEE.
Nesse sentido, a presente pesquisa se propõe a desenvolver o inventário de gases
de efeito estufa em uma gerenciadora de projetos de engenharia, como porta de
entrada para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras para a redução dos
gases de efeito estufa decorrentes de suas atividades.
Apesar de a empresa em estudo gerar poucos impactos ambientais, e de pequena
monta, ela está inserida no setor produtivo da construção civil, o qual contribui
significativamente para o aquecimento global, uma vez que é intensivo no uso de
recursos naturais, bem como de produtos manufaturados enérgo-intensivos.
O ramo de gerenciamento de projetos de engenharia é caracterizado pela intensa
concorrência de mercado. Assim, o inventário de GEE é sinérgico com os demais
esforços setoriais para agregar valor aos serviços, tais como o Sistema de Gestão
Integrado baseado nas normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, em fase
inicial de implementação na empresa estudada.
A presente pesquisa ocupar-se-á de caracterizar as fontes de gases de efeito estufa
que as atividades da sede de uma empresa de gerenciamento de projetos de
engenharia lançam na atmosfera, bem como quantificar e discutir formas de
minimizá-los. Tendo em conta a ótica integrada citada, tal inventário deve atender
aos requisitos da NBR ISO 14064-1:2007, a qual detalha princípios e requisitos para
projetar, desenvolver, administrar e relatar inventários de GEE em nível
organizacional, e ainda o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (GHG Protocol)
que serve como um guia de orientação para quantificar e comunicar as emissões de
GEE.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos desta pesquisa estão subdivididos em geral e específicos, conforme a
seguir descritos.
2.1 Geral
Avaliar as potenciais medidas mitigadoras de emissões de gases de efeito estufa em
uma empresa gerenciadora de projetos de engenharia.
2.2 Específicos
Os objetivos específicos da pesquisa constam de:
a) Inventariar as fontes e emissões de GEE provenientes das atividades
desenvolvidas na organização, utilizando como referência a NBR ISO 140641:2007 e o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (GHG Protocol);
b) Identificar oportunidades de redução de emissões de GEE para a empresa
avaliada.
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa aplicada, a qual se
caracteriza por resolver problemas concretos, de curto prazo, e com finalidades
práticas.
Da mesma forma, quanto ao método, a estratégia de pesquisa é a de um estudo de
caso.
Os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa são os seguintes:
a) Revisão bibliográfica específica sobre o assunto
Os principais tópicos investigados se referem aos gases de efeito estufa - GEE e
suas fontes geradoras, em particular as do setor de gerenciamento de projetos
da construção civil, bem como os métodos de cálculos de emissão de carbono e
estratégias para a mitigação de GEE.
Neste levantamento foram priorizadas bibliografias nacionais e internacionais
relacionadas ao assunto nos últimos 5 anos.
É particularmente avaliado o conteúdo e as diretrizes estabelecidas na NBR ISO
14064-1:2007 e no Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (GHG Protocol)
(2004);
b) Caracterização da gerenciadora de projetos quanto ao fluxograma de suas
atividades;
c) Elaboração de inventário de GEE para a gerenciadora, estabelecendo:
-

Limites organizacionais;

-

Limites operacionais, categorizando as emissões em diretas, indiretas de
energia e outras emissões indiretas;

-

Fontes de emissão de GEE;

-

Seleção do ano-base;

-

Seleção de metodologia de quantificação;

-

Seleção e coleta de dados de atividades de GEE;

-

Seleção de fatores de emissão de GEE;

-

Cálculos de emissões de GEE;
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-

Avaliação de incerteza para as emissões de GEE.

d) Definição de estratégias para a redução da emissão de GEE na empresa
estudada.
e) Elaboração de propostas para a redução de GEE na empresa estudada.
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4 O EFEITO ESTUFA
Este capítulo contém informações sobre o efeito estufa, seus principais gases, bem
como a quantificação e minimização dos GEE.
4.1 O que é o Efeito Estufa
O efeito estufa caracteriza-se pelo seguinte: a energia da radiação eletromagnética
emitida pelo Sol atinge a atmosfera, principalmente na forma de radiação luminosa
e, uma parte menor, de infravermelha e ultravioleta, onde parte da radiação é
refletida pela atmosfera, parte é absorvida e outra parte atravessa a atmosfera,
alcançando a superfície terrestre, a qual, por sua vez, reflete uma parcela da
radiação eletromagnética das ondas luminosas e absorve outra parcela (TONELLO,
2007).
Assim, a atmosfera exerce um papel fundamental na manutenção da vida na Terra,
pela retenção de calor, havendo, portanto um efeito estufa natural por esta camada
de gases. Este efeito natural contribuiu para manter a temperatura média do Planeta
em torno dos 15 ºC, possibilitando a existência de vida. O efeito estufa é um
fenômeno pelo qual a radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre é
retida por alguns gases presentes na atmosfera (PIRES, 2005).
De acordo com Tonello (2007), as radiações absorvidas participam do processo,
pois sua energia converte-se em calor, sob forma de radiação infravermelha térmica
(ondas longas). O calor irradiado pela Terra se dirige ao espaço, porém parte dele é
aprisionado na atmosfera, devido a presença dos gases causadores do efeito estufa.
A Figura 1 ilustra o processo do Efeito Estufa.
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Figura 1: Representação esquemática do efeito estufa.
Fonte: MEIRA (2002).
4.2 Gases com Efeito de Estufa e Suas Principais Fontes Antropogênicas de
Emissão
Há diversos gases de efeito estufa. Os mais importantes quando se trata das
emissões antropogênicas são o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido
nitroso (N2O), halocarbonos (constituídos por carbono e halogênios - bromo, cloro,
flúor e iodo), hexafluoreto de enxofre (SF6) e ozônio (O3). Cada um destes gases
tem uma ou mais origens entre as atividades humanas (Pinheiro, 2005).
Segundo Pinheiro (2005), o ozônio (O3) é um caso mais complexo. O ozônio ocorre
naturalmente na estratosfera (alta atmosfera - entre 20 e 50 km de altitude). Uma
redução desta “camada de ozônio” contribui para o aumento do efeito estufa e,
portanto, para a mudança global do clima.
Por outro lado, o ozônio que ocorre na troposfera (baixa atmosfera) tem origem
principalmente nas atividades humanas e está disperso de forma bastante
heterogênea. Este ozônio é formado em reações fotoquímicas entre óxidos de
nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, ambos originados principalmente na
queima de combustíveis fósseis. Assim, este ozônio está principalmente associado a
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centros urbanos, sendo considerado um importante poluente em grandes centros
urbanos, além de um importante gás de efeito estufa.
Em resumo, a situação melhor quanto mais ozônio houver na alta atmosfera e
menos na baixa atmosfera (Pinheiro, 2005).
Ainda de acordo com Pinheiro (2005), os gases de efeito estufa não são iguais em
seu potencial de aquecimento global - PAG (a sigla em inglês GWP também é muito
usada). Em outras palavras, gases de efeito estufa absorvem energia solar com
intensidades diferentes, bem como possuem diferentes tempos de sobrevivência na
atmosfera. Por isso, foi estabelecido que o dióxido de carbono seja o gás de efeito
estufa padrão; desta forma todos os outros gases têm seus PAG expressos como
"CO2 equivalente" e o período de 100 anos é o mais usado para se fazer as
comparações entre os gases.
A Tabela 1 mostra os principais GEE e seus respectivos Potenciais de Aquecimento
Global (PAG).
Segundo Pinheiro (2005), as principais atividades responsáveis pelos principais GEE
são aquelas mostradas no Quadro 1.
GEE
Dióxido de
Carbono

Metano

Óxido Nitroso

Halocarbonos
Hexafluoreto
de Enxofre

Principais Atividades Geradoras
- Queima de combustíveis fósseis (gás natural, carvão mineral, petróleo e
derivados).
- Queimadas em florestas.
- Extração, transporte e distribuição de combustíveis fósseis (emissões
fugitivas).
- Combustão incompleta de combustíveis fósseis.
- Decomposição de resíduos líquidos e sólidos.
- Produção de animais (principalmente devido à fermentação entérica).
- Combustão de combustíveis fósseis.
- Atividades agrícolas (principalmente pela adição de fertilizantes
nitrogenados).
- Processos industriais (por exemplo, produção de intermediários do nylon).
- Vazamentos em equipamentos que utilizam CFCs ou HFCs (por exemplo,
aparelhos de ar condicionado).
- Processos industriais (por exemplo, indústria de semicondutores e
indústria de alumínio).
- Usado como isolante em equipamentos elétricos.
- Processos industriais (por exemplo, indústria de semicondutores).

Quadro 1: Atividades geradoras dos principais GEE.
Fonte: PINHEIRO (2005).
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Tabela 1: Principais gases emissores de Efeito Estufa e seus PAG.
Gás

Fórmula Química

PAG

Dióxido de carbono

CO2

1

Metano

CH4

21

Óxido nitroso

N 2O

310

HFC-23

CHF3

11700

HFC-32

CH2F3

650

HFC-41

CH3F

150

HFC-43-10mee

C5H2F10

1300

HFC-125

C2H2F5

2800

HFC-134

C2H2F4 (CHF2CHF2)

1000

HFC-134a

C2H2F4 (CH2FCF3)

1300

HFC-143

C2H3F3 (CHF2CH2F)

300

HFC-143a

C2H3F3 (CF3CH3)

3800

HFC-152a

C2H4F2 (CH3CHF2)

140

HFC-227ea

C3HF7

2900

HFC-236fa

C3H2F6

6300

HFC-245ca

C3H3F5

560

HFE-7100

C4F9OCH3

500

HFE-7200

C4F9OC2H5

100

Perfluormetano (tetrafluormetano)

CF4

6500

Perfluoretano (hexafluoretano)

C2F6

9200

Perfluorpropano

C3F8

7000

Perfluorbutano

C4F10

7000

Perfluorciclobutano

c-C4F8

8700

Perfluorpentano

C5F12

7500

Perfluorhexano

C6F14

7400

Enxofre hexafluoreto

SF623

900

Hidrofluorcarbonos (HFCs)

Hidrofluoréteres (HFEs)

Perfluorcarbonos (PFCs)

Fonte: IPCC (2006).
O PAG de alguns gases é muito maior que o do dióxido de carbono. Isso traz
implicações importantes para alguns setores. Por exemplo, a indústria de alumínio
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deve priorizar a redução de suas emissões de perfluorocarbonos sobre a redução de
suas emissões de dióxido de carbono. Da mesma forma, uma atividade que emite
metano pode reduzir significativamente suas emissões de gases de efeito estufa
simplesmente queimando este metano. Isto já é feito em diversos aterros sanitários
em todo o mundo, por meio da captação e queima do metano gerado pela
decomposição do lixo - muitos aterros inclusive aproveitam o calor gerado na
combustão para gerar eletricidade (Pinheiro, 2005).
4.3 Histórico das Mudanças Climáticas a Nível Internacional
Do ponto de vista histórico, os principais acontecimentos sobre aquecimento global e
mudança climática, conforme Kassai et al. (2008) estão descritos a seguir:
-

1753: Joseph Black (1728-1799), físico e químico escocês, descobre o Dióxido
de Carbono e inicialmente o denomina de “ar fixo”;

-

1827: Jean Batiste Joseph Fourier (1768-1830), historiador, físico e matemático
francês, desenvolve o conceito de “efeito estufa” ou (greenhouse) como condição
sine qua non da estabilidade climática do planeta, possibilitando a vida;

-

1850: A moderna era do petróleo teve início em meados do século XIX quando o
norte-americano conhecido como “Coronel Drake” encontrou petróleo a cerca de
20 metros de profundidade no oeste da Pensilvânia, e foi usado inicialmente
como mistura no querosene. A gasolina foi inventada em 1886;

-

1862: Invenção do plástico por Alexandre Parkers a base de celulose, vinte anos
depois o plástico se popularizou com a descoberta da “baquelita” pelo químico
belga Leo Baekeland. Demora 400 anos para se decompor na natureza;

-

1896: Svante August Arrhenius (1859-1927), químico sueco, ganhador do Prêmio
Nobel de Química em 1903, lança a hipótese de que as atividades humanas,
como a queima de carvão, elevariam o efeito estufa, tornando-o maléfico e
elevando a temperatura do planeta;

-

1908: Henry Ford inicia a produção em massa de carros. A patente da invenção
do carro movido a combustão é de Karl Benz em 1885;

-

1924: Alfred James Lotka (1880-2949), químico, demógrafo, ecologista e
matemático, nascido em Lemberg, atual Ucrânia, afirma que as atividades
industriais dobrariam a emissão de Dióxido de Carbono em 500 anos;
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-

1955: Gilbert Norman Plass (1921-2004), físico canadense residente nos EUA foi
pioneiro nos estudos em que concluiu que o aumento do CO2 intercepta os raios
infravermelhos que seriam liberados para o espaço, ocasionando aumento de
temperatura (efeito estufa);

-

1957: Curva de Keeling: o ano de 1957 foi considerado o “Ano Geofísico
Internacional” e o químico e oceanógrafo norte-americano Charles David Keeling
(1928-2005) foi convidado para iniciar a primeira medição em escala global dos
níveis de CO2, no Monte Mauna Loa - Havaí. Ele havia descoberto que os níveis
de carbono eram em torno de 315 partes por milhão (ppm) e surpreendeu-se com
a elevação das medidas nos anos seguintes: 1958 (315,7 ppm), 1959 (316,65
ppm), 1960 (317,58 ppm) e assim sucessivamente até 2004 (378,41ppm).

-

1967: Edward Norton Lorenz (1917-2008), meteorologista e matemático norteamericano, formado pelo Massachussets Institute of Technology (MIT),
desenvolveu um sistema não-linear, tridimensional e determinístico denominado
“Atractor de Lorenz” e aplicação do “efeito borboleta” na “Teoria do Caos”. Fez a
primeira simulação computadorizada sobre a elevação da temperatura global,
calculando aumento de 0,5 graus Celsius quando a atmosfera atingisse o dobro
da concentração de Dióxido de Carbono da encontrada no período pré-industrial;

-

1972: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecida como
“Estocolmo 72”, onde representantes dos países desenvolvidos defendiam a
diminuição do crescimento geral para amenizar efeitos deletérios da poluição,
enquanto países subdesenvolvidos defendiam crescimento econômico e seu
direito de poluir;

-

1979: Primeira Conferência Mundial sobre o Clima, realizada em Genebra/Suíça,
reconhece os problemas do aquecimento global;

-

1982: Primeiros trabalhos científicos de “Ice Core” raso nas revistas de alto
impacto “Science” e “Nature”;

-

1987: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecido
como “Relatório Brundtland” ou “Nosso Futuro Comum”, no qual se cunhou
oficialmente o termo “desenvolvimento sustentável” como aquele que levasse em
conta oportunidades de trabalho decente e responsabilidade ambiental;

26

-

1988: Fundação do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas (IPCC) a
partir da Organização Internacional de Meteorologia e Programa das Nações
Unidas para o meio ambiente. É constituído de três grupos que tratam: (I) dos
aspectos científicos das mudanças climáticas, (II) dos sistemas socioeconômicos
e dos sistemas naturais, e (III) das limitações de GHG e outras ações
necessárias;

-

1990: Primeiro Relatório do IPCC, conhecido como Assessment Report (AR-I),
evidencia a responsabilidade das atividades humanas sobre o aquecimento
global;

-

1992: Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, conhecida como “RIO 92” ou “Earth Summit”, onde foi definida a
“Agenda 21” e assinada a Convenção das Nações Unidas em Mudanças
Climáticas (UNFCCC). A Conferência de “Estocolmo 72” foi insignificante diante
da magnitude deste encontro ocorrido no Brasil;

-

1995: Segundo relatório do IPCC (AR-II), demonstrando os impactos do
aquecimento global sobre os países. Início das reuniões anuais da COP
(Conferência das Partes - 1) no âmbito da UNFCCC, em Berlim;

-

1997: Assinatura do Protocolo de Kyoto, no âmbito da COP-3, em que as nações
desenvolvidas se comprometiam a reduzir suas emissões para que os níveis
entre 2008-2012 se igualassem aos observados em 1990 e normatização dos
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e créditos de carbono;

-

1999: Tendo em vista a adesão do Brasil ao Protocolo de Kyoto, foi criada a
Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC), pelo decreto de
07/07/99 alterado pelo decreto de 10/01/06. Fica criada a Comissão
Interministerial de Mudança Global do Clima, com a finalidade de articular as
ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima e seus instrumentos subsidiários de que o Brasil seja parte;

-

2001: Terceiro Relatório do IPCC (AR-III), em que são propostas medidas
econômicas para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas;

-

2002: Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecido como
Rio+10, para avaliar a implementação da “Agenda 21”;
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-

2003: Criação da Bolsa do Clima de Chicago (CCX), para negociação de ações
ligadas ao crédito de carbono via Kyoto, e seqüestro de carbono via mecanismos
de compensação;

-

2005: Entra em vigor o Protocolo de Kyoto, no âmbito da COP-6, em 16/05/05. O
Brasil assinou o acordo em 29/04/98 e o ratificou em 23/08/02. O presidente
George W. Bush alegou que os compromissos deste acordo interfeririam
negativamente na economia norte-americana e, por isso, os EUA continuam de
fora desse pacto internacional, apesar das medidas isoladas por parte de um
terço de seus estados e em mais de 400 de suas cidades;

-

2006: Relatório Stern ou “Stern Review Report”, encomendado pelo governo do
Reino Unido e elaborado por Nicolas Stern e numerosa equipe. Pela primeira vez
reuniram-se grandes economistas a eminentes quadros das ciências, na
denúncia dos riscos de uma hecatombe ecológica. Evidenciou-se que o custo
das alterações climáticas equivale a uma perda anual de 5% do PIB, enquanto
que os custos anuais de reduções calculados pelo IPCC chegam a 1% do PIB.
Surge a terminologia “econometria do desenvolvimento sustentável” e abre-se
uma janela de alternativas para empreendimentos no desenvolvimento de cada
país;

-

2007: Quarto Relatório do IPCC (AR-IV) e a atribuição ao IPCC o Prêmio Nobel
da Paz, dividido com o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore pela
campanha e documentário “Uma Verdade Inconveniente” sobre os impactos
físicos, econômicos e sociais provocados pelas mudanças climáticas globais;

-

2008: Conferência do FMI e BIRD lança, em conjunto, novo modelo de
financiamento agrícola, visando combater a fome, diminuir o desmatamento e
mitigar aquecimento global, com aporte de bilhões de dólares para nações
emergentes;

-

2009: Ano Internacional do Planeta Terra (AIPT), proclamado pela Organização
das Nações Unidas (ONU), compreende o período de 2007-2009, sendo 2008 o
ano principal. A meta número 1 é “Assegurar o uso maior e mais efetivo pela
sociedade dos conhecimentos acumulados sobre o Planeta, graças ao trabalho
de mais de 400 mil pesquisadores das Ciências da Terra”. O slogan é “Earth
Science for Society”, ou “As Ciências da Terra a Serviço da Sociedade”.
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Kassai et al. (2008) apresenta os dados históricos anteriormente expostos na forma
gráfica, conforme mostrado na Figura 2. Os destaques em vermelho representam os
principais eventos na história sobre o tema.
Século XXI

Século XVIII

Século XIX

Século XX

Figura 2: Curva do conhecimento em aquecimento global com destaque nos séculos
e principais eventos.
Fonte: Adaptado de Kassai et al. (2008).
De acordo com Kassai et al. (2008), o mais completo e respeitado relatório financeiro
sobre os impactos econômicos do aquecimento global, o “Stern Review Report”
(STERN, 2006), foi encomendado pelo Tesouro Britânico e se tornou rapidamente a
cartilha de agenda política européia para investimento governamental e privado, ao
mesmo tempo em que se transformou no mais criterioso manual da emergente
“Climate Change Economics”. O “Stern Review Report” traz um quadro
economicamente otimista ao se considerar o tamanho do estrago que podem
provocar as catástrofes ambientais climáticas. Como um novo campo político e
econômico de oportunidades, o lucro com reputação ambiental deve ser a nova
ordem mundial, desde que três mudanças sejam seguidas: (i) precificação do
carbono, (ii) tecnologia de eficiência energética e (iii) mudança comportamental do
consumo (STERN, 2006).
4.4 Impacto das Alterações Climáticas
As mudanças no sistema do clima causarão impactos diretos no desenvolvimento
das atividades clímato-sensíveis, tais como agricultura, e conseqüências indiretas
para questões sociais, tais como pobreza e educação. Além disso, as mudanças
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provavelmente exacerbarão as iniqüidades devidas à distribuição desigual dos
custos de mitigação e de adaptação (HUQ et al., 2006 apud MAROUN, 2007).
Considerando-se diferentes cenários de evolução econômica, populacional e
tecnológica para o período 2000-2100, a perspectiva é que as concentrações de
CO2 em nível mundial poderão aumentar entre 90 e 250% relativamente a 1975, isto
se não for considerada a implementação do Protocolo de Quioto (IPCC, 2001 apud
MARQUES, 2002).
De acordo com pesquisadores que elaboraram o IPCC, o aquecimento global
poderá desencadear a ocorrência de variações climáticas, tais como, alteração na
precipitação, elevação do nível dos oceanos (degelo) e ondas de calor. Assim, será
natural registrar um aumento de situações de cheias que conseqüentemente
aumentarão os índices de mortalidade no Planeta. Uma profunda alteração do clima
terá influência desastrosa nas sociedades, afetando a produção agrícola e as
reservas de água, dando origem a alterações econômicas e sociais.
De acordo com o Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC (2001, apud MAROUN
2007), as mudanças climáticas podem abrir oportunidades para alguns setores e
regiões, as quais podem ser consideradas como impactos positivos do fenômeno. A
agricultura, por exemplo, pode se expandir em regiões onde era limitada pelas
baixas temperaturas, desde que a região apresente solos adequados e água
disponível e em quantidade suficiente. O aumento das temperaturas de inverno pode
diminuir a demanda de energia para aquecimento e a mortalidade nos períodos de
frio intenso.
Há um consenso, contudo, de que os efeitos negativos das mudanças climáticas, no
desenvolvimento e bem-estar humanos, serão muito maiores em número,
intensidade, escala e abrangência, daí a gravidade da questão. Segundo o relatório
“Stern Review”, na hipótese de uma elevação moderada de temperatura - de 2 a 3
°C, pelo menos 1 bilhão de pessoas serão afetadas pela crescente escassez de
água (MAROUN, 2007).
4.4.1 Alterações climáticas no contexto internacional
Boa parte do meio científico internacional, principalmente o vinculado ao IPCC,
afirma que as conseqüências do efeito de estufa serão sentidas tanto em nível
global como em nível regional, afetando todos os países.
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Os aumentos globais da concentração de dióxido de carbono (CO2) se devem
principalmente ao uso de combustíveis fósseis e às mudanças no uso da terra. Já os
aumentos da concentração de metano (CH4) e de óxido nitroso (N2O) são devidos
principalmente à agricultura. A Figura 3 apresenta as concentrações atmosféricas
de CO2, CH4 e N2O ao longo dos últimos 10.000 anos, com destaque para o período
desde 1750. As medições ali apresentadas foram obtidas a partir de testemunhos de
gelo (símbolos com diferentes cores para os diferentes estudos) e amostras
atmosféricas (linhas vermelhas). Os forçamentos radiativos correspondentes são
mostrados nos eixos do lado direito dos painéis grandes (IPCC, 2007 a).
De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007
a) o CO2 é o gás de efeito estufa antrópico mais importante. Sua concentração
atmosférica global aumentou de um valor pré-revolução industrial (1750) de cerca de
280 ppm para 379 ppm em 2005. A concentração atmosférica de CO2 em 2005
ultrapassa em muito a faixa natural dos últimos 650.000 anos (180 a 300 ppm),
como determinado a partir de testemunhos de gelo. A taxa de aumento da
concentração anual de CO2 foi mais elevada durante os últimos 10 anos (média de
1995 a 2005: 1,9 ppm por ano) do que desde o início das medições atmosféricas
diretas contínuas (média de 1960 a 2005: 1,4 ppm por ano), embora haja variações
de um ano a outro nas taxas de aumento.
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Figura 3: Concentrações atmosféricas de CO2, CH4 e N2O: variação nos últimos
10.000 anos e detalhe para o período pós 1750.
Fonte: IPCC (2007a).
A concentração atmosférica global de CH4 aumentou desde o período pré-industrial
de cerca de 715 partes por bilhão (ppb) para 1732 ppb no início da década de 90,
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sendo de 1774 ppb em 2005. Sua concentração atmosférica em 2005 ultrapassa em
muito a faixa natural dos últimos 650.000 anos (320 a 790 ppb), como determinado
com base em testemunhos de gelo. As taxas de aumento diminuíram desde o início
da década de 1990, de forma condizente com o total de emissões (soma das fontes
antrópicas e naturais), ficando aproximadamente constantes durante esse período. É
muito provável que o aumento observado da concentração de CH4 se deva às
atividades antrópicas, predominantemente a agricultura e o uso de combustíveis
fósseis, mas as contribuições relativas de diferentes tipos de fontes não estão bem
determinadas (IPCC, 2007a).
A concentração atmosférica global de N2O aumentou de um valor pré-industrial de
cerca de 270 ppb para 319 ppb em 2005. A taxa de aumento foi aproximadamente
constante desde 1980. Mais de um terço de todas as emissões de N2O é antrópica,
devendo-se principalmente à agricultura (IPCC 2007a).
De acordo com o IPCC (2007a), onze dos últimos doze anos (1995 a 2006) estão
entre os 12 anos mais quentes do registro instrumental da temperatura da superfície
global (desde 1850). Mudanças generalizadas nas temperaturas extremas foram
observadas ao longo dos últimos 50 anos. Dias frios, noites frias e geadas se
tornaram menos freqüentes, enquanto que dias quentes, noites quentes e ondas de
calor se tornaram mais freqüentes.
Desde o primeiro relatório do IPCC, em 1990, as projeções avaliadas sugeriram
aumentos da temperatura média global entre cerca de 0,15 ºC e 0,3 ºC por década
para o período de 1990 a 2005. Essas projeções agora podem ser comparadas com
os valores observados de cerca de 0,2 ºC por década, fortalecendo a confiança nas
projeções de curto prazo (IPCC 2007a).
O Quadro 2 delineia algumas possibilidades de impactos ambientais e sociais
decorrentes das mudanças climáticas, dentre os continentes e regiões (MAROUN,
2007).
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Região

Prováveis Impactos
-

África

-

Ásia
Austrália e
Nova
Zelândia
Europa
América
Latina
América
do Norte
Polar

-

Diminuição da disponibilidade de água.
Extinção de animais e plantas.

-

Desaparecimento de geleiras nos Alpes.
Aumento da produção agrícola em algumas regiões.
Impactos no turismo.
Diminuição da produção agrícola.
Aumento dos vetores de diversas doenças.
Extinção de animais e plantas.
Aumento da produção agrícola em algumas regiões.
Aumento dos vetores de diversas doenças.
Diminuição da calota polar.
Extinção de animais e plantas.
Aumento do nível do mar deverá deslocar dezenas de milhões de
pessoas.
Diminuição da disponibilidade de água.
Diminuição da atividade pesqueira.
Diminuição do turismo.

Pequenas
Ilhas

Diminuição da produção agrícola.
Diminuição da disponibilidade de água na região do Mediterrâneo e
em países do Sul.
Aumento dos vetores de diversas doenças.
Aumento da desertificação.
Extinção de animais e plantas.
Diminuição da produção agrícola.
Diminuição da disponibilidade de água nas regiões árida e semiárida.
Aumento do nível do mar deverá deslocar dezenas de milhões de
pessoas.

-

Quadro 2: Potenciais impactos ambientais decorrentes das mudanças climáticas.
Fonte: Adaptado do IPCC (2001).
Desde o Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC, aumentou a confiança de que
alguns eventos extremos de tempo se tornarão mais freqüentes, mais generalizados
e/ou mais intensos durante o século XXI e há mais conhecimento sobre os efeitos
potenciais dessas mudanças. Uma seleção deles é apresentada no Quadro 3.
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Fenômenos a
e direção da
tendência

Na maior parte
das áreas
terrestres, dias e
noites mais
quentes e uma
freqüência
menor de dias e
noites frios; dias
e noites mais
quentes e uma
freqüência
maior de dias e
noites muito
quentes

Surtos de
calor/ondas de
calor. A
freqüência
aumenta na
maior parte das
áreas terrestres

Eventos de
precipitação
extrema. A
freqüência
aumenta na
maior parte das
áreas

A área afetada
pelas secas
aumenta

A atividade
intensa dos
ciclones
tropicais
aumenta

Aumento da
incidência de
nível
extremamente
alto do mar
(exclui
tsunamis)

Probabilidade
das
tendências
futuras com
base nas
projeções
para o século
XXI com o uso
dos cenários
do RECE

Praticamente
Certo

Exemplos dos principais impactos projetados por setor

Agricultura,
silvicultura e
ecossistemas

Recursos
hídricos

Aumento da produção
em ambientes mais
frios;
Redução da produção
em ambientes mais
quentes;
Aumento da
proliferação de insetos

Efeitos nos
recursos
hídricos que
dependem do
derretimento da
neve;
Efeitos em parte do
Abastecimento de
água

Redução da
mortalidade
humana em
decorrência da
diminuição da
exposição ao frio

Aumento da
demanda de água;
Problemas
com a qualidade da
água, como por
exemplo, a
proliferação das
algas

Aumento do risco
de mortalidade
relacionada com
o calor,
especialmente
para os idosos,
portadores de
doenças crônicas,
bebês e
indivíduos
isolados
socialmente

Muito provável

Redução da produção
nas regiões mais
quentes por causa do
desconforto térmico
por calor;
Aumento do perigo de
incêndios florestais

Muito provável

Danos às culturas;
Erosão do solo;
Incapacidade de
cultivar a terra por
causa do
encharcamento dos
solos pela água

Provável

Provável

Provável

Degradação da terra,
queda de
produção/danos e
perdas de safras;
Aumento de mortes na
pecuária;
Aumento do risco de
Incêndios florestais

Danos às culturas;
Árvores carregadas
pelo vento;
Danos aos recifes de
corais

Salinização da água
para irrigação,
estuários sistemas de
água doce

Efeitos adversos na
qualidade da água
superficial e
subterrânea;
Contaminação
do abastecimento
de água;
Escassez de água
pode ser atenuada

Escassez mais
generalizada de
água

A falta de energia
causa interrupção
no abastecimento
público de água

Redução da
disponibilidade de
água doce por
causa da intrusão
de água salgada

Quadro 3: Efeitos potenciais das mudanças climáticas.
Fonte: Adaptado do IPCC (2007b).

Saúde
humana

Aumento do risco
de mortes,
ferimentos,
doenças
infecciosas,
respiratórias e de
pele
Aumento do risco
de falta de
alimento e água;
Aumento do risco
de má nutrição;
Aumento do risco
de doenças
causadas pela
água e pelos
alimentos
Aumento do risco
de mortes,
ferimentos e
doenças
causadas pela
água e pelos
alimentos;
Disfunções pós
traumáticas por
estresse
Aumento do risco
de mortes e
ferimentos
Por afogamento
Nas inundações;
Efeitos na saúde
relacionados com
a migração

Indústria,
assentamento
humano e
sociedade

Redução da demanda
de energia para
aquecimento;
Aumento da demanda
por refrigeração;
Queda da qualidade do
ar nas cidades;
Redução da
interrupção do
transporte por causa
da neve e do gelo;
Efeitos no turismo de
inverno

Qualidade de vida das
pessoas nas áreas
quentes sem
acomodações
adequadas;
Impactos nos idosos,
bebês e pobres.

Ruptura de
assentamentos
humanos, comércio,
transporte e
sociedades por causa
de inundações;
Pressões nas
infra-estruturas
urbanas e rurais;
Perda de propriedade
Falta de água para os
assentamentos
humanos, a indústria e
as sociedades;
Redução do potencial
de geração
hidrelétrica;
Potencial de migração
populacional
Danos provocados por
inundações e
ventos fortes;
Retirada da cobertura
de riscos em áreas
vulneráveis pelas
seguradoras privadas;
Potencial de migração
da população, perda de
propriedade
Custos da proteção
costeira versus custos
da realocação do uso
da terra;
Potencial de
movimentação das
populações e da
infraestrutura;
Ver os ciclones
tropicais acima
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4.4.2 Alterações climáticas no contexto nacional
De acordo com Angelo (2008), cerca de 75% da quantidade de um bilhão de
toneladas de gás carbônico emitidas pelo Brasil todos os anos provêm de mudanças
no uso da terra, ou seja, do desmatamento. E quase todo o desmatamento se
concentra na Amazônia, que já perdeu 600 mil quilômetros quadrados (15% de sua
área) para lavouras, pastos e cidades. Até o ano de 2100, estima-se que a
Amazônia poderá perder aproximadamente 20% de seu território, em função do
aquecimento global, em um fenômeno conhecido como savanização.
Quando contabilizadas as emissões de gases de efeito estufa provenientes do
processo de desmatamento, o Brasil passa da 17a para 5a posição na relação dos
países que mais emitem (MELLO, 2007).
No Brasil, os levantamentos das quantidades de GEE, entre os anos de 1990 e
1994, constam da publicação Comunicação Nacional (2004), elaborado para a
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Esse
documento apresenta que a quantidade de CO2 emitida foi cerca de 78 vezes à
encontrada para o metano e mais que 1872 vezes a massa de óxido nitroso;
entretanto, se for comparada à variação percentual nas quantidades emitidas no
período entre 1990 e 1994, verifica-se que o metano e o óxido nitroso tiveram
aumentos de 40% e de 140%, respectivamente, superiores ao obtido pelo CO2
(PASSOS, 2005).
Ainda de acordo com Passos (2005), os principais setores emissores de CO2 são o
de mudança no uso da terra e florestas e o de energia, representando cerca de 75%
e 23%, respectivamente, de todo o gás gerado. Já os principais setores que emitem
CH4 são a agropecuária, a mudança no uso da terra e florestas e o tratamento de
resíduos, com emissões equivalentes a, aproximadamente, 77%, 14% e 6% do total
do gás emitido. A contribuição associada ao setor de tratamento de resíduos é
oriunda de resíduos sólidos, esgotos domésticos e sanitários, e efluentes industriais,
representando cerca de 84%, 5,5% e 10,5%, respectivamente, do total de metano
emitido. Portanto, cerca de 5% de todo o metano emitido no Brasil têm origem nos
resíduos sólidos. A agropecuária representa cerca de 91% das emissões de óxido
nitroso.
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As quantidades emitidas de HFC-23 e CF4 são muito pequenas, mas se fossem
aplicados os PAG para um horizonte de 100 anos, tais valores seriam de 2.400 Gg e
1710 Gg, respectivamente. Há que se considerar, também, o grande aumento nas
quantidades emitidas dos dois gases no período de 1990 e 1994, que para o HFC23 foi 6 vezes à observada para o CO2, enquanto o CF4 superou a variação na
massa emitida do óxido em quase 4 vezes (PASSOS, 2005).
Segundo MARENGO et al. (2007, apud Maroun, 2007), a temperatura média do
Brasil aumentou aproximadamente 0,75 ºC até o final do Século XX, considerando a
média anual 1961-1990 de 24,9 ºC, e sendo o ano mais quente no Brasil o ano de
1998 (aumento de até 0,95 ºC em relação à normal climatológica de 24,9 ºC).
Ainda de acordo com o mesmo relatório, a temperatura média do ar para o Brasil,
em 2100, pode aumentar até 28,9 ºC (para um cenário de altas emissões) e até
26,3 ºC (para um cenário de baixas emissões), considerando a média de 1961-1990
de 25,0 ºC. Isso corresponderia a um aquecimento de 3,8 ºC para o cenário de altas
emissões e de 1,3 ºC para o cenário de baixas emissões, com base em uma média
de seis modelos climáticos globais do TAR (IPCC, 2001 apud MAROUN 2007).
A Tabela 2 apresenta a média das taxas de aquecimento em 2100 dos seis modelos
do IPCC (2001) para cada região do País considerada no estudo (MAROUN, 2007).
Tabela 2: Estimativa de aumento de temperatura do ar (ºC) em 2100, segundo a
média de seis modelos climáticos globais do IPCC, para dois cenários de emissões
(pessimista e otimista) e para cada região do Brasil.
Região
Amazônia
Nordeste
Pantanal
Sul - Bacia do Prata

Estimativa de aumento de temperatura
do ar (ºC), em 2100
Cenário Pessimista
Cenário Otimista
5,0
3,0
4,0
2,2
4,6
3,4
3,5
2,3

Fonte: IPCC (2001, apud MAROUN, 2007).
A segunda parte do Grupo de Trabalho II (IPCC, 2007) concluiu, com 80% de
certeza, que mais da metade da Floresta Amazônica pode se transformar em savana
e que o aumento da temperatura provocará escassez de água, com impactos na
economia e na saúde da população.

37

Para o caso específico do Brasil, estima-se que o maior impacto das mudanças
climáticas será na alteração do regime de chuvas e da temperatura, trazendo
conseqüências diretas sobre a agricultura e a biodiversidade (MAROUN, 2007).
Segundo Maroun (2007), alguns destes impactos adversos, inclusive, já deram seus
sinais, como exemplo, a perda de partes de safras devido às secas, o agravamento
da seca na Região Nordeste, a inviabilização de algumas culturas pelo aumento de
temperatura, os altos custos com inundações, deslizamentos de terras, mortes e
desabrigados na Região Sudeste e a destruição de rodovias, resultados das
recentes chuvas de janeiro de 2007.
Outra questão, também de grande relevância para o País, é a previsão de aumento
do nível do mar, que poderá afetar muitas pessoas, de variadas classes sociais, que
habitam regiões costeiras. Nos últimos 50 anos, foi observada uma tendência, na
costa brasileira, de um aumento do nível relativo do mar, na ordem de 40 cm/século,
ou 4 mm/ano (MESQUITA, 2005 apud MAROUN, 2007).
Por último, há que se considerar a vulnerabilidade do País na área de saúde, em
especial no que tange à transmissão de várias doenças infecciosas, cujos vetores e
parasitas são particularmente sensíveis às alterações climáticas, em especial ao
aumento das temperaturas médias (malária, dengue, febre amarela e encefalite). A
malária e a dengue teriam condições mais favoráveis para se expandir, em parte
porque os insetos que as carregam teriam mais facilidade para se reproduzir.
Doenças de transmissão por meio da água, tais como salmonelose e cólera, também
podem ter seu risco de proliferação aumentado. Doenças respiratórias podem ser
mais comuns com o possível aumento de incidência de incêndios na floresta e
vegetação da Amazônia e Cerrado, devido à redução de chuva sob atmosfera mais
quente e seca (MARENGO et al., 2007 apud MAROUN, 2007).
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5 INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Para o desenvolvimento deste estudo, adotou-se como referência a Norma NBR ISO
14064-1:2007 e o Protocolo de Gases com Efeito de Estufa. Estas referências
auxiliaram nas tomadas de decisões na elaboração do inventário de GEE na
empresa sob estudo.
A seguir, apresenta-se um breve descritivo de cada uma das duas referências
citadas.
5.1 A Norma ABNT NBR ISO 14064:2007
A Organização Internacional para a Normalização (ISO) lançou, em 2006, uma nova
série de normas que convencionou designar pelo código ISO 14064 que, em
conjunto com o mecanismo de desenvolvimento limpo do Protocolo de Quioto,
fornecem exigências para o monitoramento, a quantificação e o relato de reduções
da emissão de gases de efeito estufa em inventários e projetos. Cabe destacar que
a ISO é um organismo internacional constituído em 1947, que tem a Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT como um de seus membros fundadores. A
versão brasileira da norma ISO 14064 - Greenhouses Gases, foi preparada pelo
Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental - ABNT/CB-38 por meio de seu Subcomitê de
Mudanças Climáticas (SC 7), que funciona como espelho do subcomitê WG 5 do
ISO TC 207, sendo publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas no dia
05 de novembro de 2007 (ANTUNES e QUALHARINI, 2008).
A norma ABNT NBR ISO 14064: 2007 - Gases de efeito estufa (GEE) é organizada
em três partes, a saber:
-

ABNT NBR ISO 14064 - Parte 1 - Especificação e orientação a organizações
para a quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de
gases de efeito estufa;

-

ABNT NBR ISO 14064 - Parte 2 - Especificação e orientação a projetos para
quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios das reduções de
emissões ou da melhoria das remoções de gases de efeito estufa;

-

ABNT NBR ISO 14064 - Parte 3 - Especificação e orientação para validação e
verificação de declarações relativas a gases de efeito estufa.
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A NBR ISO 14064-1:2007 traz requisitos e orientações sobre o gerenciamento da
qualidade

do

inventário,

elaboração

de

relatórios,

auditoria

interna

e

responsabilidades da organização para verificação de atividades.
Destaca-se que o enfoque do presente estudo restringe-se apenas à primeira parte
da norma ISO 14064, visto que esta parte especifica os princípios e requisitos no
nível de organização para a quantificação e elaboração de relatórios de emissão de
gases de efeito estufa, o que inclui determinações para projeto, desenvolvimento,
gerenciamento, elaboração de relatórios e verificação de um inventário de GEE da
organização.
Na norma NBR ISO 14064-1:2007, adota-se um conjunto de princípios norteadores,
os quais são fundamentais para assegurar que as informações relacionadas ao
inventário de GEE sejam verdadeiras e corretas. Os seguintes princípios formam a
base e orientam a aplicação dos requisitos desta parte da norma para a empresa
estudada:
a) Relevância: seleção de fontes de GEE, dados e metodologias apropriadas às
necessidades do usuário intencional e comprometido futuro;
b) Integralidade: inclusão de todas as emissões relevantes de GEE;
c) Consistência: possibilita comparações significativas de informações relacionadas
ao GEE;
d) Precisão: reduz predisposições e incertezas até onde seja praticável;
e) Transparência:

divulgação

de

informações

suficientes

e

apropriadas,

relacionadas ao GEE, para permitir, aos usuários intencionais e comprometido
futuros, a tomada de decisões com razoável confiança.
Dentre as exigências para se determinar limites de emissão de gases de efeito
estufa, destacam-se a quantificação de emissões de GEE e identificação de ações
específicas ou atividades de empresas que tenham como objetivo aperfeiçoar a
administração do GEE.
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O Quadro 4 apresenta os principais aspectos da NBR ISO 14064-1:2007.
ASPECTOS
Objetivo
Estruturas
Limites
Organizacionais
Redução de
Emissões ou
Aumento de
Remoções
Ano Base do
Inventário
Qualidade de
Informação do
Inventário

DESCRIÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relato de GEE
•

Requisitos gerais para proponentes (“o que”, não “como”).
Neutralidade quanto a regime, tamanho e tipo.
Requisitos para tratar emissões e remoções de GEE em
organizações.
Anexos e informativos complementam os requisitos.
Definidos pela organização em relação as suas unidades.
Métodos: 1) Controle operacional; 2) Participação acionária,
3) Controle financeiro ou administrativo.
Foco no melhoramento contínuo em ações de controle direto
do proponente.
Ganhos no tempo correlacionáveis a ações ou propagandas
específicos.
Deve-se estabelecer um ano-base histórico.
Ano, média geométrica ou médias móveis de anos.
Pode-se trocar o ano-base, justificando e documentando.
Aplicar procedimentos de gerenciamento da informação em
GEE.
Registros e documentos.
Mandatório (ex. sumário da organização, período, limites
organizacionais, emissões diretas / indiretas e relacionadas,
ano-base, metodologia de quantificação, declaração de
verificação).
Sugestivo (ex. missão, políticas e estratégias em GEE,
gerenciamento das informações em GEE e práticas de
monitoramento).

Quadro 4: Características gerais da NBR ISO 14064-1:2007.
Fonte: (ANTUNES e QUALHARINI, 2008).
A NBR ISO 14064-1:2007 foi utilizada no desenvolvimento do inventário de GEE da
empresa estudada no estabelecimento dos limites organizacionais e operacionais,
nas etapas de quantificação de emissões e de identificação de fontes de GEE, na
seleção de metodologias de quantificação, na coleta de dados de atividades de GEE
e na seleção de fatores de emissão de GEE.
No decorrer do estudo estão apresentadas as informações referentes a cada etapa
acima referenciada.
5.2 O Protocolo de Gases com Efeito de Estufa (GHG Protocol)
O Protocolo de Gases com Efeito de Estufa - Normas Corporativas de Transparência
e Contabilização (WRI/WBCSD, 2004) é o resultado de dois anos de diálogo, entre
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todas as partes interessadas (organizações não governamentais - ONG, governos e
outras entidades) e é baseada na experiência ganha pela utilização da primeira
edição de 2001.
O documento oferece normas e diretrizes para empresas e outros tipos de
organizações, que estejam preparando inventários de emissões de GEE.
Compreende registros e relatórios dos seis gases com efeito de estufa abrangidos
pelo Protocolo de Quioto. As normas e diretrizes foram concebidas, tendo em conta
os seguintes objetivos:
a) Ajudar as empresas a preparar os inventários de GEE, que represente um
registro justo e verdadeiro das suas emissões, por meio da utilização de
princípios e abordagens padronizadas;
b) Simplificar e reduzir os custos da compilação de um inventário de GEE;
c) Fornecer, às áreas de negócios, as informações necessárias para a construção
de uma estratégia eficaz na gestão e redução das emissões de GEE;
d) Fornecer a informação necessária, de maneira a facilitar a participação em
programas voluntários e obrigatórios de GEE;
e) Aumentar a conformidade e transparência dos registros e relatórios de GEE,
entre as várias empresas e programas de GEE.
A norma foi escrita sob a perspectiva de desenvolvimento de um inventário de GEE
para empresas da área de negócios. No entanto, pode ser aplicada a outros tipos de
organizações, cujas operações contribuam para o aumento das emissões de GEE.
A Iniciativa do Protocolo de Gases com Efeito de Estufa é uma parceria de negócios
entre todas as partes interessadas, organizações não-governamentais (ONG),
governos e outras entidades, reunidos pelo “World Resources Institute” (WRI), uma
ONG ambiental sediada nos Estados Unidos, e pelo “World Business Council for
Sustainable

Development”

(WBSCD),

uma

coligação

de

170

empresas

internacionais, fundada em 1998 e sediada em Genebra. A missão desta iniciativa é
desenvolver

normas

internacionalmente

aceitas

para

o

monitoramento

e

comunicação das emissões de GEE. A grande aceitação deste Protocolo pode ser
atribuída não só à inclusão de muitas das partes interessadas no seu
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desenvolvimento, mas também pela experiência e conhecimentos dos numerosos
peritos e profissionais envolvidos (WRI/WBSCD 2004).
Tanto as organizações como grupos de interesse (ONGs, governos) se beneficiam e
se guiam pelas normas do GHG Protocol. Para as organizações, haverá redução de
custos se os seus inventários de GEE forem capazes de ir ao encontro das
diferentes exigências de informação internas e externas. Para os demais grupos de
interesse, melhora a conformidade, a transparência e a compreensão da informação
relatada, facilitando o seu monitoramento e avaliação ao longo do tempo.
Neste estudo, o uso do GHG Protocol foi utilizado para a determinação dos limites
operacionais, limites organizacionais, ano-base, e, principalmente, no relato de
experiências de empresas.
5.3 Estratégias para Mitigação e Redução das Emissões de GEE
De acordo com Kassai et al. (2008), o mercado financeiro se antecipou às
recomendações do “Stern Review Report”. A Bolsa do Clima de Chicago, ou
“Chicago Climate Exchange (CCX)”, disponibiliza dois principais tipos de ações:
(i) as cotas de carbono via Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previstas
pelo Protocolo de Quioto, e (ii) o seqüestro de carbono via projetos de
reflorestamento e manutenção florestal, independentes do Protocolo.
No primeiro caso (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), empresas públicas ou
privadas que reduzirem suas emissões para aquém do máximo estabelecido
vendem seu “direito de poluir” ou suas “cotas de carbono evitado” para empresas
que, por opção ou incapacidade tecnológica, não cumpriram suas metas.
No segundo caso (seqüestro de carbono via projetos independentes do Protocolo),
projetos governamentais ou privados vendem cotas de carbono seqüestrado pela
biomassa, contabilizados por meio de manutenção de reservas florestais ou
reflorestamentos. As empresas que detém essas ações “compensam” suas
poluições como se estivessem resguardando ou plantando árvores, que para
crescerem, consomem carbono da atmosfera.
O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC Grupo de Trabalho III (IPCC, 2007c) cita
as seguintes mudanças de estilo de vida que podem reduzir as emissões de gases
de efeito estufa:
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a) As mudanças nos estilos de vida e padrões de consumo que ressaltem a
conservação dos recursos podem contribuir para o desenvolvimento de uma
economia com baixo uso de carbono, que seja eqüitativa e sustentável;
b) Programas educativos e de treinamento podem ajudar a superar as barreiras à
aceitação pelo mercado da eficiência energética, especialmente quando
combinada com outras medidas;
c) Mudanças no comportamento dos moradores, nos padrões culturais, escolhas
dos consumidores e no uso de tecnologias podem promover uma redução
considerável das emissões de CO2 relacionadas com o uso de energia nas
edificações;
d) A gestão da demanda de transporte, que envolve o planejamento urbano (que
pode reduzir a demanda de deslocamento) e o fornecimento de informações e
técnicas educacionais (que podem reduzir o uso de carros e promover um estilo
eficiente de direção), pode auxiliar na mitigação dos gases de efeito estufa.
Algumas corporações, autoridades locais e regionais, ONGs e grupos civis estão
adotando uma ampla variedade de medidas voluntárias. Essas medidas voluntárias
podem limitar as emissões de gases de efeito estufa, estimular políticas inovadoras
e incentivar o emprego de novas tecnologias. Isoladamente, elas costumam ter
pouco impacto nas emissões em nível nacional ou regional (IPCC, 2007c).
De acordo com o IPCC (2007c), as atividades de mitigação relacionadas com as
florestas podem reduzir de forma considerável as emissões por fontes e aumentar as
remoções de CO2 por sumidouros, a custos baixos; dessa forma, podem ser uma
opção viável e sustentável para a realidade atual.
Os resíduos pós-consumo dão uma pequena contribuição às emissões globais de
gases de efeito estufa (< 5%), mas o setor de resíduos pode contribuir positivamente
com a mitigação dos gases de efeito estufa, a custos baixos, promovendo o
desenvolvimento sustentável (IPCC, 2007c).
Conforme o IPCC (2007c), há uma ampla variedade de políticas e instrumentos
nacionais para que os governos criem incentivos para as medidas de mitigação. Sua
aplicabilidade depende das circunstâncias nacionais e de uma compreensão das
suas interações, mas a experiência adquirida com a aplicação, em vários países e
setores, mostra que há vantagens e desvantagens para qualquer instrumento. Todos
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os instrumentos podem ser planejados de forma satisfatória ou precária e ser
rigorosos ou não. Além disso, o monitoramento visando melhorar a execução é uma
questão importante para todos os instrumentos.
O Quadro 5 apresenta uma seleção de políticas, medidas e instrumentos setoriais
que se mostraram ambientalmente eficazes, no respectivo setor, em vários casos
nacionais.
O desenvolvimento sustentável pode reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima,
aumentando a capacidade de adaptação e aumentando a resiliência. Na atualidade,
contudo, poucos planos de promoção da sustentabilidade prevêem explicitamente a
adaptação aos impactos da mudança do clima ou a promoção de capacidade de
adaptação. Entretanto, é muito provável que a mudança do clima possa desacelerar
o ritmo de avanço em direção ao desenvolvimento sustentável, quer seja
diretamente, por meio do aumento da exposição aos impactos adversos, quer seja
indiretamente, por meio da erosão da capacidade de adaptação (IPCC, 2007c).
Recentemente, instituições econômicas tradicionais, como o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
Mundial (BIRD), uniram-se para anunciar um conjunto de medidas para mudar as
regras de financiamento agrícola, admitindo a gravidade e inexorabilidade dos
problemas de financiamento para produção de alimentos, desmatamentos e
emergência do aquecimento global, lançando como seu mais novo e duradouro
“target”, equalizar essas questões (Kassai et al., 2008).
Na opinião de Le Prestre (2000), o setor privado, desde muito tempo, contribui para
a ecopolítica internacional, por meio de suas representações junto a governos e
organizações internacionais. No entanto, apenas recente e lentamente é que se
constata a organização das empresas a fim de promover seus interesses e contribuir
para a busca de soluções duráveis.
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Políticas

Medidas

Instrumento

‐Impostos ou taxas do carbono sobre combustíveis fósseis;

Oferta de energia

‐Obrigações de energia renovável;
‐Subsídios aos produtores.

‐Redução dos subsídios
aos combustíveis
fósseis.

‐Tarifas por unidade para as tecnologias de energia
renovável.

‐Economia de combustível obrigatória, mistura de
biocombustível e padrões de CO2 para o transporte
rodoviário;
‐Impostos sobre a compra, registro, uso de veículos e
combustíveis automotivos, rodovias e preços de
estacionamento;
‐Investimento em instalações de transporte público atrativas
e formas não motorizadas de transporte .

Transporte

‐Influência nas necessidades de
mobilidade por meio de
regulamentações do uso da terra e
planejamento da infra‐estrutura.

Edificações

‐Incentivos para empresas que
prestam serviços de energia.

‐Padrões e selos de aparelhos;
‐Códigos e certificações
‐Programas de manejo do lado da demanda;
de edificações.
‐Programas de liderença do setor público, inclusive aquisões.

‐Subsídios, créditos fiscais;
‐Licenças negociáveis.

‐Padrões de
desempenho.

Indústria

Agricultura

Florestamento/Florestas

‐

‐Incentivos financeiros e
regulamentações para a melhoria do
manejo da terra, manutenção do
teor de carbono no solo, uso
eficiente de fertilizantes e irrigação.

‐

‐Incentivos financeiros (nacionais e
internacionais) para aumentar a área
florestal, reduzir o desflorestamento
e promover a manutenção e o
manejo florestal; ‐Regulamentação
do uso da terra, garantindo‐se o seu
cumprimento.

‐

‐Fornecimento de informações de referência (benchmark ).

‐Acordos Voluntários.

‐

Quadro 5: Relação de políticas, medidas e instrumentos ambientalmente eficazes.
Fonte: Adaptado do IPCC (2007c).
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Nota-se

que

a

participação

das

empresas

brasileiras

no

processo

de

desenvolvimento de políticas públicas no contexto do aquecimento global e das
mudanças climáticas iniciou-se a partir da quarta Conferência das Partes (COP 4),
na qual o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável
(CEBDS) passou a integrar a delegação brasileira que discute, em nível mundial, as
decisões a serem tomadas para a minimização do problema (CEBDS, 2004).
Segundo CEBDS (2004), mais do que qualquer outro acordo de cooperação
internacional até hoje conhecido, o Protocolo de Quioto é uma oportunidade única e
imperdível de, preservando-se a integridade dos interesses nacionais, alinhar o
processo de desenvolvimento com os princípios da sustentabilidade.
As ações para se evitar ou amenizar a mudança global do clima abrangem quase
todos os setores econômicos e todas as regiões geográficas do Planeta. Talvez por
isso, as negociações internacionais são freqüentemente tensas e demoram a dar
resultados concretos (PINHEIRO, 2005).
A solução para o problema não é fácil, mas é possível, e o Brasil tem muito a
contribuir neste sentido. O papel do País envolve a manutenção de uma matriz
energética pouco intensiva em carbono, compatível com as necessidades de
desenvolvimento, associada às medidas efetivas que reduzam a taxa de
desmatamento e queimadas e estimulem o reflorestamento - pré-requisitos para a
credibilidade perante a comunidade internacional (CEBDS, 2004).
Neste sentido, Marcovith (2006) comenta que empresas brasileiras estão buscando
estratégias visando à redução dos gases de efeito estufa.
A Sadia, uma das maiores empresas de alimentos da América Latina e uma das
maiores exportadoras do Brasil, decidiu, em 2003, implementar um programa
voluntário de sustentabilidade em suas granjas de suínos, visando a melhoria no
sistema de gerenciamento de resíduos, a redução de gases de efeito estufa e o
melhoramento nas condições de vidas dos produtores. Para a redução das emissões
de GEE, a Sadia desenvolveu projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) por meio da instalação de biodigestores anaeróbios não-aquecidos que
capturam e queimam os gases de efeito estufa (principalmente o metano)
(MARCOVITH, 2006).
De acordo com Marcovitch (2006), a Companhia Energética Santa Elisa, uma das
maiores do setor sucroalcooleiro, busca a redução de GEE por meio de um plano de
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readequação ambiental abrangendo toda a extensão territorial em que atuam, além
da expansão da Central Termoelétrica para a co-geração da bioeletricidade a partir
da biomassa. Desta forma, com o aumento da eficiência da unidade de co-geração
com bagaço, a empresa passa a vender eletricidade à rede nacional e evita as
emissões de CO2 provenientes de uma usina térmica geradora de energia por
combustível fóssil.
Ainda de acordo com Marcovitch (2006), a empresa Onyx Sasa, especializada na
disposição final de resíduos urbanos e industriais, foi a pioneira no Brasil na redução
da emissão de GEE por meio da queima do gás de aterro e utilização para
evaporação do chorume.
O banco Bradesco realizou um inventário de emissões de gases de efeito estufa,
primeiramente na Unidade Cidade de Deus (Osasco, SP), de forma a neutralizar as
emissões de GEE por meio de reflorestamentos, compra de crédito de carbono e
investimentos em projetos de redução de emissão de GEE (Bradesco, 2007).
De acordo com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS),
a empresa Rhodia, um dos maiores grupos industriais internacionais no setor
químico, está fortemente engajada nos princípios de desenvolvimento sustentável,
sempre se notabilizou por suas posições de vanguarda com relação ao meio
ambiente e pelo oferecimento de soluções avançadas para seus clientes. Destacase sua importante atuação no mercado de carbono, por meio de projetos envolvendo
abatimento de óxido nitroso e de dióxido de carbono (site FBDS).
Segundo IPCC (2007c), tornar o desenvolvimento mais sustentável pode melhorar
tanto a capacidade de mitigação como a de adaptação e reduzir as emissões e a
vulnerabilidade à mudança do clima. Podem existir sinergias entre a mitigação e a
adaptação, por exemplo, a produção de biomassa planejada de forma adequada,
formação de áreas protegidas, manejo da terra, uso de energia em edificações e
silvicultura.
Avaliar as emissões de gases de efeito estufa é fundamental para o futuro do
negócio. Atitudes pró-ativas, por meio de metas voluntárias de quantificação,
redução e neutralização da emissão de gases poluentes que aumentam o efeito
estufa, contribuem para a competitividade das empresas ao reduzir o desperdício
com emissões atmosféricas, reforçar o posicionamento ambiental da empresa no
mercado e fortalecer a credibilidade na sociedade.
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De acordo com o IPCC (2007c), a minimização dos resíduos e a reciclagem
fornecem benefícios indiretos importantes da mitigação por meio da conservação de
energia e materiais.
Até 2030, cerca de 30% das emissões projetadas de gases de efeito estufa no setor
de edificações pode ser evitada, com benefícios econômicos líquidos. As edificações
eficientes do ponto de vista energético, ao mesmo tempo em que limitam o aumento
das emissões de CO2 também podem melhorar a qualidade do ar dentro dos
ambientes (IPCC, 2007c). Contudo, várias barreiras dificultam o uso desse potencial.
Entre elas estão a disponibilidade de tecnologias, financiamento, a pobreza, custos
mais elevados das informações confiáveis, limitações inerentes aos projetos das
edificações e um portfólio adequado de políticas e programas (IPCC, 2007c).
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6 ESTUDO DE CASO
6.1 Caracterização da Empresa Estudada
A empresa estudada é uma das unidades de um conglomerado da área da
construção civil, com mais de 30 anos de experiência em gerenciamento de projetos
e na prestação de serviços de consultoria em engenharia. O conglomerado possui
mais de 700 colaboradores, distribuídos em diversos escritórios, 45% dos quais
possuem formação superior.
A sede do conglomerado está localizada na Zona Oeste do município de São Paulo.
Além disso, existem diversos escritórios espalhados pela cidade de São Paulo,
interior e litoral do estado de São Paulo, bem como estados como Maranhão, Ceará,
Pará, Rio de Janeiro, Bahia, entre outros.
Suas principais áreas de atuação são:
a) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais
e outros relacionados com obras e serviços de engenharia;
b) Elaboração de orçamentos, controle de custos e cronogramas físico-financeiros;
c) Elaboração de estudos técnicos, análise de viabilidade econômico-financeira,
para atendimento de requisitos de organismos financeiros nacionais e
internacionais;
d) Seleção, escolha e contratação de consultores especializados, empresas
projetistas, consultoras e fornecedores de bens e serviços;
e) Integração do planejamento de atividades e supervisão e coordenação para os
casos acima expostos;
f) Fiscalização e supervisão de projetos, obras e serviços de engenharia;
g) Compatibilização de projetos, coordenação de montagens, supervisão de testes
e inspeção da qualidade;
h) Elaboração de manuais de operação e manutenção de empreendimentos;
i) Organização, seleção e treinamento de pessoal de operação e manutenção.
Os

serviços

de

gerenciamento

e

a

supervisão

são

desenvolvidos

para

empreendimentos variados e incluem: habitação e desenvolvimento urbano,
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transportes

metro-ferroviário,

transportes

rodoviários,

infra-estrutura

urbana,

saneamento, telecomunicações, hospitais, escolas e edificações públicas, plantas
industriais, empreendimentos comerciais e eventos.
Da mesma forma, os serviços de consultoria e assessoria técnica atendem aos
seguintes empreendimentos: sistemas de transporte e logística, sistemas urbanos,
engenharia de manutenção, gestão, planejamento e controle, estudos de engenharia
e

organização,

sistemas

computacionais

especializados,

operação

de

empreendimentos.
Os serviços desenvolvidos na sede da empresa são, principalmente, administrativos,
jurídicos, contábeis, suporte de informática, materiais e humanos, além da
elaboração de propostas técnicas, gerenciamento do sistema de gestão integrado e
vistorias/fiscalização em campo para a participação em concorrências. Nos
escritórios dos contratos, os serviços desenvolvidos visam atender os requisitos
específicos do cliente firmado no início da contratação/prestação de serviço.
6.2 Caracterização do Empreendimento Estudado
O inventário de GEE foi realizado para a sede da empresa estudada que se localiza
na Zona Oeste do município de São Paulo, no bairro Boaçava. Sua estrutura física é
de 2290 m², distribuídos em três pavimentos e uma garagem subterrânea, conforme
ilustra as fotos seguir:
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Nessa unidade trabalham cerca de 60 colaboradores fixos, distribuídos nas áreas:
a) Diretoria
b) Departamento jurídico
c) Área técnica
d) Recursos humanos
e) Recursos materiais
f) Suporte de informática
g) Contabilidade
h) Limpeza
i) Segurança
Além dos colaboradores da Unidade estudada, diariamente, várias pessoas
transitam pela sede da empresa, no horário de expediente. Estas pessoas são
colaboradores

alocados

em

contratos,

clientes,

parceiros,

terceirizados

e

prestadores de serviços, os quais não são contabilizados neste estudo pelo fato de
serem variáveis, e, portanto de difícil contabilização.
6.2.1 Fluxograma de Processo
As atividades diárias desenvolvidas na Unidade estudada estão separadas em dois
principais grupos:
a) Atividades desenvolvidas interiormente à Unidade: administrativas, jurídicas,
contábeis, suporte de informática, materiais e humanos, elaboração de propostas
técnicas, relatório, medição, projeto e gerenciamento do sistema de gestão
integrado.
b) Atividades desenvolvidas externamente à Unidade: fiscalização e vistorias.
A Figura 4 ilustra o fluxograma de atividades dos dois grupos.
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Equipamentos
diversos

Insumos e
materiais
diversos, dados e
informações e
serviços diversos

Energia

Colaboradores
Propostas técnicas,
relatórios, projetos,
medições, serviços
jurídicos e
administrativos,
fiscalizações e
vistorias.

ATIVIDADES

Resíduos

GEE

Outros
Efluentes

Figura 4: Fluxograma de processo simplificado das atividades da Unidade estudada.
Fonte: Elaborado pela Autora.
6.2.2 Recursos Humanos
A Unidade estudada possui um quadro de colaboradores de aproximadamente 60
colaboradores que variam o grau de instrução de nível fundamental incompleto a
ensino superior completo.
6.3 Inventário de GEE na Unidade Estudada
De acordo com a NBR ISO 14064-1:2007 e o GHG Protocol (2004) para a
elaboração de um inventário de emissões de GEE, é fundamental a aplicação de
premissas para garantir que os resultados dos cálculos relacionados às emissões de
GEE sejam provenientes de informações seguras.
Neste inventário foram definidos princípios e critérios conforme determinado nas
normas utilizadas, a saber:
a) Relevância: seleção de fontes de GEE, dados e metodologias apropriadas às
necessidades da Unidade estudada;
b) Integralidade: inclusão de todas as emissões relevantes de GEE na Unidade
estudada;
c) Consistência: possibilidade de comparações significativas de informações
relacionadas ao GEE;
d) Precisão: redução de predisposições e incertezas até onde fosse praticável;

54
e) Transparência:

divulgação

de

informações

suficientes

e

apropriadas,

relacionadas ao GEE que permitam a tomada de decisão com razoável
confiança.
Nos subitens a seguir são descritos de acordo com as exigências da NBR ISO
14064:2007 e do GHG Protocol para a elaboração de um inventário de GEE.
6.3.1 Estabelecimento de limite organizacional
Para o desenvolvimento do inventário de GEE, a NBR ISO 14064-1:2007 e o GHG
Protocol (2004) estabelecem que seja definido o limite organizacional da empresa. O
limite organizacional envolve as operações em que a empresa detém ou controla.
Neste inventário se estabeleceu que a unidade operacional fosse a sede da
empresa, neste estudo, denominada Unidade Estudada.
6.3.2 Estabelecimento de limite operacional
Segundo a NBR ISO 14064-1 e o GHG Protocol três escopos são definidos para
delimitar as fronteiras operacionais da empresa e contabilizar de maneira coerente
as emissões de GEE: emissões diretas de GEE (Escopo 1), emissões indiretas de
GEE de eletricidade (Escopo 2) e outras emissões indiretas de GEE (Escopo 3).
São os seguintes os limites operacionais categorizados por escopos e a identificação
das fontes de emissão de GEE na Unidade estudada:
a) Escopo 1 - Emissões Diretas de GEE: São as emissões relacionadas às fontes
que pertencem ou são controladas pela empresa. Na Unidade estudada as
fontes diretas de GEE são provenientes da combustão móvel e da combustão
estacionária;
b) Escopo 2 - Emissões Indiretas de GEE de Eletricidade: São as emissões
provindas da geração de energia elétrica, calor ou vapor comprados pela
empresa, para o desenvolvimento de suas atividades. Na Unidade estudada
foram consideradas as emissões de GEE advindas do consumo de energia
elétrica;
c) Escopo 3 - Outras Emissões Indiretas de GEE: São emissões indiretas
relacionadas às atividades da empresa, porém provindas de fontes nãocontroladas ou pertencentes a esta. De acordo com o GHG Protocol (2004), esta
é uma categoria cuja quantificação das emissões é opcional. Neste inventário foi
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incluído o Escopo 3, de forma contabilizar as emissões de GEE atribuídas à
combustão móvel referente ao transporte terrestre e aéreo dos colaboradores da
Unidade estudada.
A Figura 5 apresenta o resumo das etapas descritas acima, definindo o limite
organizacional, operacional e as fontes de emissão de GEE da empresa estudada.

Empresa
Estudada

Limite
Organizacional

Unidade
X

Unidade
Estudada

Unidade
Z

W

Combustão
Estacionária

Combustão
Móvel

Energia
Elétrica

Limite
Operacional

Emissões diretas e indiretas de GEE

Figura 5: Limite organizacional e operacional e fontes de emissão de GEE.
Fonte: Adaptada de GHG Protocol (2004).
6.3.3 Identificação das Fontes de Emissão de GEE
Nesse item são relacionadas às fontes de emissões de GEE relacionados aos três
escopos identificados: emissões diretas de GEE (Escopo 1), emissões indiretas de
GEE de eletricidade (Escopo 2) e outras emissões indiretas de GEE (Escopo 3).
A Figura 6 classifica os três escopos de acordo com as recomendações do DEFRA
(2008).
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Figura 6: Principais tipos de emissão de GEE nos três tipos de escopo.
Fonte: DEFRA (2008).
6.3.3.1 Emissões Diretas de GEE (Escopo 1)
As emissões diretas de GEE levantadas na Unidade estudada provêm do consumo
de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo e o transporte terrestre proveniente do consumo
de combustível da frota operacional de veículos da Unidade estudada, conforme
apresentado a seguir:
a) Consumo de GLP (Combustão Estacionária)
O GLP, Gás Liquefeito de Petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos
obtidos em processo convencional nas refinarias, quando produzido a partir do
petróleo cru. Pode ser também produzido a partir do gás natural, em unidades de
processamento de gás natural. É popularmente conhecido como “gás de
cozinha”, pois sua maior aplicação é na cocção dos alimentos, mas também é
utilizado em várias aplicações industriais e agrícolas.
Quimicamente, por conter geralmente em sua composição de 3 a 4 átomos de
carbono por molécula, o GLP estequiometricamente emite menos CO2 que outros
combustíveis, como a gasolina, querosene, diesel, óleo combustível, lenha ou
carvão, que possuem cadeias carbônicas muito maiores. Ainda com relação às
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emissões de CO2, o GLP somente perde para o Gás Natural, pois este é
composto por Metano e possui somente um carbono em cada molécula.
O consumo de GLP na Unidade estudada deve-se principalmente ao
aquecimento de água para preparo de cafés.
b)

Consumo de Combustível Veicular (Combustão Móvel)
De acordo com o IPCC (2006), as fontes móveis produzem emissões diretas de
gases com efeito de estufa, a saber: o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4)
e o óxido nitroso (N2O) provenientes da combustão de vários tipos de
combustíveis, bem como vários outros poluentes como o monóxido de carbono
(CO), metano (CH4), compostos orgânicos voláteis (COV), dióxido de enxofre
(SO2), material particulado (PM) e óxidos de nitrato (NOx), que causam ou
contribuem para a poluição do ar local e regional.
O presente inventário aborda as emissões diretas dos gases CO2, CH4 e N2O.
A frota operacional da Unidade estudada inclui 4 (quatro) veículos, de pequeno
porte, que são abastecidos principalmente com o combustível gasolina.

6.3.3.2 Emissões Indiretas de GEE de Eletricidade (Escopo 2)
Na Unidade estudada, o consumo de eletricidade ocorre principalmente pela
utilização dos equipamentos de informática (microcomputadores e acessórios),
refrigeradores, sistema de ar condicionado central, televisores, micro-ondas,
máquina de lava-louça, chuveiro elétrico, elevador e iluminação interna e externa.
6.3.3.3 Outras Emissões Indiretas de GEE (Escopo 3)
As outras emissões indiretas de GEE são relacionadas ao transporte terrestre e
aéreo dos colaboradores alocados na Unidade estudada, conforme descrito a seguir:
a) Consumo de Combustível Veicular (Combustão Móvel)
O transporte terrestre referente ao Escopo 3 inclui o deslocamento dos
colaboradores de suas residências à Unidade estudada e vice-versa. Esse
deslocamento abarca o uso de transporte próprio, utilizando veículo e
motocicleta, bem como o transporte coletivo, utilizando ônibus, lotação, metrô e
trem.
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b) Consumo de Combustível Aéreo (Combustão Móvel)
As principais emissões aeronáuticas incluem: dióxido de carbono (CO2), óxidos
de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), monóxido de carbono (CO), vapor
d'água e aerossóis (poeira).
Os impactos causados pelas emissões das aeronaves se relacionam aos dois
principais problemas ambientais globais: a depleção da camada de ozônio e à
potencialização antropogênica do efeito estufa (SIMÕES e SCHAEFFER, 2002).
O efeito direto no clima causado pelas emissões de CO2, CO, SOx, vapor d'água
e poeira é de aumentar o aprisionamento de raios infravermelhos gerando
incremento do efeito estufa e, com isso, induzindo ao aquecimento da superfície
terrestre.
O transporte aéreo dos colaboradores para viagens de negócio ocorre
principalmente pelo corpo diretivo e técnico da Unidade estudada, cujo objetivo é
participar

de

reuniões,

apresentações

e

representações

nacionais

e

internacionais, entregar propostas de concorrências, efetuar a assinatura de
contratos e realizar vistorias de campo.
Devido à ausência de informações retroativas de 2008, neste escopo, foram
excluídos do Inventário de GEE: (i) os serviços de banco, entregas de
documentos e de pequenos volumes, que ocorrem por transporte coletivo (ônibus
e metrô) e motocicletas (terceirizado); (ii) os serviços de entrega de malote pelo
correio; (iii) a geração de resíduos sólidos; e (iv) o deslocamento de
colaboradores para a participação de reuniões/visitas externas no expediente de
trabalho.
6.3.4 Seleção do ano-base
O GHG Protocol (2004) orienta que as empresas escolham como ano-base aquele
que tenha dados fidedignos. A NBR ISO 14064-1:2007 informa que, para o
estabelecimento do ano-base, a empresa deve quantificar as emissões de GEE
usando dados representativos da atividade da empresa correspondente a: (i) um
único ano; (ii) a média de vários anos; ou (iii) a média ponderada.
Para o Inventário de GEE na Unidade estudada foi estabelecido o ano-base de
2008, pelo fato de as informações serem as mais recentes, acessíveis, confiáveis e
pela facilidade de acesso.

59
6.3.5 Seleção de metodologia de quantificação
A seleção e o uso de metodologias de quantificação servem para minimizar
razoavelmente a incerteza e gerar resultados precisos, consistentes e reprodutíveis
(ABNT, 2007).
As metodologias de cálculo adotadas nesse Inventário compreendem as seguintes
referências:
a) Combustão estacionária: calculada por meio do método de registro, utilizando a
equação de combustão estacionária - IPCC 2006 b, Chapter 2, V.2 p. 11-12 Stationary Combustion - Tier 1.
b) Combustão Móvel por Transporte Terrestre:
- Ônibus, metrô, trem, lotação e moto: DEFRA 2008, Guidelines to DEFRA’S
GHG conversion factors, methodology paper for transport emission factors;
- Veículos a gasolina e álcool: MCT 2006, Emissões de gases de efeito estufa
por fontes móveis, no setor energético;
- Veículos a gasolina, álcool e ônibus: IPCC 2006, Chapter 3 - Mobile
combustion, guidelines for national greenhouse gas inventories, p.23;
- Veículos automotores leves: INMETRO/CONPET 2009, Tabelas de Consumo /
Eficiência Energética;
c) Combustão Móvel por Transporte Aéreo de Passageiros: DEFRA 2008,
Guidelines to Defra’s GHG conversion factors, methodology paper for transport
emission factors).
d) Consumo de energia elétrica: calculada por meio do método de registro pelas
contas mensais de energia elétrica, conforme GHG Protocol Initiative Calculation
Tool - (January 2007) V. 1.2 - Worksheet 1 - Standard Method.
6.3.6 Coleta de Dados de Atividade e Seleção de Fatores de Emissão
Segundo Brasil et al. (2008), toda a emissão de GEE, de acordo com as
recomendações do IPCC (1996), deve ser calculada como um produto de um dado
de atividade por um fator de emissão adequado.
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a) Dados de Atividade
De acordo com a NBR ISO 14064-1:2007, dado de atividade é uma medida
quantitativa de atividade que resulta em uma emissão de GEE. Exemplos de
dados de atividade de GEE incluem a quantidade de energia, combustíveis ou
eletricidade consumida, material produzido, serviço fornecido ou área territorial
afetada.
Na medição de dados de atividade, não se leva em consideração a qualidade de
combustíveis, insumos, matérias-primas, mas a quantidade consumida, percorrida
ou produzida. Os dados de atividades da Unidade estudada estão apresentados
no Quadro 6.
Fontes de Emissão
de GEE

Dados de
Atividade
(ano-base 2008)

Origem das
Informações
coletadas

Fator de
Emissão

Consumo de GLP

Massa de GLP
consumido (kg)

Nota Fiscal de compra
de GLP

IPCC 2006

Frota
operacional
Transporte
terrestre

Transporte
aéreo

Distância
percorrida (km)
e Volume
consumido (l)

Deslocamento
de
colaboradores

Questionário
elaborado pela Autora
(Apêndice 2) e Google
Maps

Cálculo
estequiométrico
IPCC 2006
DEFRA 2008

Distância
percorrida
(km)

Planilha da operadora
de viagens contratada
pela empresa
(Apêndice 5) e
Simulador de vôo
(Flight Simulator 2004)

DEFRA 2008

Potência
consumida (kWh)

Conta de consumo
mensal de energia
elétrica

MCT 2009

Viagens de
negócio

Consumo de energia elétrica

Nota Fiscal de
consumo de
combustível (litros)

Quadro 6: Fonte de informações das emissões de GEE na Unidade Estudada.
Fonte: Elaborado pela Autora.
b) Fatores de Emissão
De acordo com Brasil et al. (2008), o fator de emissão é uma expressão da
emissão associada a uma unidade de atividade da fonte. Os fatores de emissão
reportam a quantidade de dióxido de carbono equivalente emitida por unidade de
atividade. Assim, expressam o quão intensiva é uma dada atividade em emissão
de GEE, ou seja, é uma medida da taxa de emissão.
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É comum o uso de fatores de emissão disponíveis na literatura, e neste caso, é
importante que se tenha cuidado para empregar fatores mais próximos da
realidade e, se possível, conservadores. Fatores conservadores são aqueles que
superestimem alguma emissão, em razão do desconhecimento de alguma
informação. Por exemplo, se não se conhece o teor de álcool na gasolina, devese considerar como o menor valor possível, pois este resulta na maior emissão de
GEE. Desta forma, paga-se um preço pelo desconhecimento, sem prejuízo do
cenário de emissão da empresa junto às partes interessadas (BRASIL et al.,
2008).
Para o estabelecimento dos fatores de emissão, referentes às fontes de emissão
de CO2 na Unidade estudada, foram utilizadas informações bibliográficas
reconhecidas, nacional e internacionalmente, conforme apresentado a seguir:
9 Consumo de GLP: o fator de emissão utilizado para o cálculo da emissão de
CO2e decorrente do consumo de GLP foi extraído da Tabela 3.
Tabela 3: Fatores de emissão padrão para sistemas de combustão estacionária, em
indústrias do setor energético (kg de GEE/TJ).

Fonte: Adaptado do IPCC (2006).
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9 Transporte Terrestre: Para o cálculo da emissão de CO2 para veículos movidos
à gasolina (gasolina C) e álcool hidratado, os fatores de emissão foram
obtidos

a

partir

de

cálculo

estequiométrico

da

combustão

desses

combustíveis, conforme exemplo da página 87 do Anexo 5 do MCT (2006).
Para a gasolina C atribuiu-se 75% de gasolina pura e 25% de etanol anidro e
para o etanol, 75% de álcool anidro e 25% de gasolina pura (Apêndice 1).
Para o cálculo da emissão de CH4 e N2O para veículos movidos a gasolina C
e álcool hidratado foi utilizado o fator de emissão que consta na Tabela 4.
Tabela 4: Fatores de emissão para veículos diesel (mg/km).

Fonte: IPCC (2006).
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Para o cálculo da emissão de CO2 para veículos movidos à gasolina C foi utilizado o
fator de emissão que consta na Tabela 5, porém o mesmo somente serviu de
comparação.
Tabela 5: Fatores de emissão para veículos movidos à gasolina (gCO2/km).

Fonte: DEFRA (2008).
Para os ônibus movidos a diesel, o fator de emissão utilizado para o cálculo da
emissão de CO2 foi o indicado no DEFRA, conforme a Tabela 6.
Tabela 6: Fatores de emissão para ônibus.

Fonte: DEFRA (2008).
Para os cálculos da emissão de CH4 e N2O provenientes dos ônibus foram utilizados
os fatores de emissão destacados na Tabela 4.
Para os trens, o fator de emissão utilizado para o cálculo da emissão de CO2 foi
indicado pelo DEFRA, conforme mostra a Tabela 7.

64
Tabela 7: Média do fator de emissão para os trens.

Fonte: DEFRA (2008).
Para os metrôs elétricos, o fator de emissão utilizado para o cálculo da emissão de
CO2 foi o indicado pelo DEFRA, conforme mostrado na Tabela 8.
Tabela 8: Fatores de emissão de metrôs.

Fonte: DEFRA (2008).
Para os lotações (vans), o fator de emissão utilizado para o cálculo da emissão de
CO2 foi o indicado pelo DEFRA, conforme mostrado na Tabela 9.
Tabela 9: Média do fator de emissão de lotação (vans).

Fonte: DEFRA (2008).
Para as motocicletas, o fator de emissão utilizado para o cálculo da emissão de CO2
foi o indicado pelo DEFRA (2008), conforme mostrado na Tabela 10.
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Tabela 10: Fator de emissão de CO2 de motocicletas.

Fonte: DEFRA (2008).
Para os cálculos da emissão de CH4 e N2O provenientes das motocicletas foi
indicado pelo IPCC (2006), conforme apresentado na Tabela 11.
Tabela 11: Fator de emissão de N2O e CH4 de motocicletas.

Fonte: Adaptado do IPCC (2006).
9 Transporte Aéreo:
Para os aviões, o fator de emissão utilizado para o cálculo da emissão de CO2 foram
os valores médios indicados pelo DEFRA, conforme mostrado na Tabela 12.
Tabela 12: Médias dos fatores de emissão de avião (vôos doméstico, curtos e
longos).

Fonte: DEFRA (2008).
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9 Consumo de Energia Elétrica:
O fator de emissão para a eletricidade varia com a estação do ano, hora do dia, e
fornecedor; porém, normalmente não é prático considerar todas essas variáveis. Se
os fatores de emissão específicos estão disponíveis, eles são geralmente preferíveis
aos mais genéricos. Neste inventário, foi utilizado o fator de emissão disponibilizado
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme mostrado na Tabela 13.
Tabela 13: Fator de emissão da rede interligada nacional no Brasil.
Fator Médio Mensal (tCO2/MWh)
2008

MÊS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
0,0584 0,0668 0,0599 0,0453 0,0459 0,0521 0,0437 0,0425 0,0411
0,0438
0,0334
0,0477

Fator Médio
Anual
(tCO2/MWh)
ANO - 2008
0,0484

Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia (2009).
6.3.7 Cálculo de Emissão de Gases de Efeito Estufa
Identificada as fontes de emissão de GEE, definida a metodologia de quantificação,
estabelecidos os dados de atividade e os fatores de emissão, e coletados os dados
da Unidade estudada, foi possível calcular as emissões de CO2.
O cálculo das emissões de GEE está baseado nos dados de atividade e nos fatores
de emissão. O cálculo de emissão de GEE é dado pela multiplicação dos dados de
atividade de GEE pelos fatores de emissão, conforme a Equação 1.
Emissão de CO2 = Dados de Atividade x Fatores de Emissão

(Equação 1)

6.3.8 Cálculo das Emissões de CO2 na Unidade Estudada
Os cálculos das emissões de GEE estão categorizados de acordo com seu Escopo,
conforme apresentado a seguir.
6.3.8.1 Emissões Diretas de GEE - Escopo 1
As emissões diretas abrangem a combustão estacionária (fogão) e a combustão
móvel (veículos leves), conforme a seguir descriminados.
a) Combustão Estacionária
A fonte de emissão proveniente da combustão estacionária na Unidade estudada
é o consumo de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). O consumo anual na Unidade
estudada é de 4 botijões de 45 kg cada, ou seja, 180 kg de GLP/ano.
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O cálculo da emissão de CO2e foi feito conforme Equação 2 e os resultados
apresentados na Tabela 14.
Emissão de CO2e = {[FE CO2 (Pc * Cm)/1000] + {(310* [FE N2O * (Pc * Cm)] /
1000 + {21 * [FE CH4* (Pc * Cm)] / 1000} * Nm

(Equação 2)

Sendo:
FE CO2 (Fator de Emissão de CO2/TJ em kg) = 63100
FE N2O (Fator de Emissão de N2O/TJ em kg) = 1 (PAG N2O = 310 t CO2)
FE CH4 (Fator de Emissão de CH4/TJ em kg) = 0,1 (PAG CH4 = 21 t CO2)
Pc = Potencial Calorífico de GLP (GJ) em tonelada = 47,31
Cm = Consumo mensal de GLP em kg
Nm = Nº de meses no ano
Emissão de CO2e

=

{[63100*(47,31*15)/1000]+[(310x1)*(47,31*15)/1000]+[(21*

0,1)*(47,31*15)/1000]/1000*12
Emissão de CO2e = [(63100*709,65)/1000+(310*709,65)/1000+(2,1*709,65)/1000]*12

Emissão de CO2e = 0,54 toneladas de CO2e/ano
Tabela 14: Emissão anual de CO2e proveniente da fonte de combustão estacionária.

Fonte: Elaborada pela Autora.
b) Combustão Móvel
A combustão móvel proveniente da frota operacional da Unidade estudada
abarca quatro veículos abastecidos com gasolina. O cálculo da emissão de CO2e
foi realizado conforme Equação 3 e os resultados demonstrados na Tabela 15.
Emissão de CO2e = { {Σ [(FE CO2 * Ca) / Sa]} + {Σ [310 * (FE N2O * Ka) / 1000 /
Sa]} + {Σ [21 * (FE CH4 * Ka) / 1000 / Sa]} } / 1.000.000

(Equação 3)

Sendo:
FE CO2 (Fator de Emissão de CO2 calculado em g de CO2/TJ) = 2080,65
FE N2O (Fator de Emissão em mg/km de N2O/TJ) = 39
FE CH4 (Fator de Emissão em mg/km de CH4/TJ) = 9
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Ca = Consumo anual em litro (Σ consumo anual dos 4 veículos da frota
operacional)
Ka = km anual (Σ da quilometragem anual percorrida pelos 4 veículos da frota
operacional)
Sa = Nº semanas no ano
Emissão de CO2e = {Σ [FE CO2 * Ca / 52] + [310 * FE N2O* Ka) / 1000 / 52 + [21 *
FE CH4 *Ka) / 1000 / 52} /1.000.000
Emissão de CO2e = 39,07 toneladas CO2e/ano
Tabela 15: Emissão anual de CO2e proveniente da frota operacional.
Distância Anual
Utilizada (km)
49.167,50
47.329,84
85.091,91
36.972,81

Modelo
do Carro

Combustível

Motor
(cc)

gol
gol
fox
polo

gasolina
gasolina
gasolina
gasolina

1.0
1.0
1.0
1.6

Consumo
Total (l)
3.930,26
3.783,36
6.801,91
2.976,88

Consumo
Fator de
Específico
Emissão
km/l
DEFRA (CO2)
12,51
12,51
12,51
12,42

180,9
180,9
180,9
213,9

Fator de
Emissão
MCT (CO2)

Emissão
(DEFRA)
gCO2/sem.

2080,648741
2080,648741
2080,648741
2080,648741

Fator de
Emissão (MCT)
Emissão N2O
gCO2/sem.
mg/km

171.046,16
164.653,23
296.021,68
152.086,25

157.259,26
151.381,62
272.161,32
119.112,22

783.807,32

699.914,43

Fator de
Σ Emissão N2O Σ Emissão CH4
Emissão CH4
(gCO2 sem.)
(gCO2 sem.)
mg/km

39
39
39
39

9
9
9
9

11.431,44
11.004,19
19.783,87
8.596,18
50.815,68

Total Semanal Emissão em
g de COe2/Semana

Emissão Total em kg de CO2e/semana
Emissão Total em tonelada de CO2e/semana
Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

Fonte: Elaborada pela Autora.
6.3.8.2 Emissões Indiretas de GEE de eletricidade - Escopo 2
O cálculo de emissão de CO2 proveniente do consumo de energia elétrica foi feito
conforme mostrado na Equação 4 e os resultados demonstrados na Tabela 16.
Emissão de CO2 = Σ (FE * Cm) / 1000
Sendo:
FE = Fator de Emissão da rede interligada em 2008
Cm = Consumo mensal de energia elétrica em kWh
Emissão de CO2 = 14,18 toneladas CO2e/ano

(Equação 4)

178,70
172,03
309,28
134,38
794,39
751.524,50

751,52
0,75
39,079
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Tabela 16: Emissão anual de CO2 proveniente do consumo de energia elétrica.
Medidor 1

Medidor 2

Medidor 3

Medidor 4

Medidor 5

Medidor 6

Consumo
Mensal
kWh

Consumo
Mensal
MWh

Fator de emissão
(ton CO2/MWh)

Emissão CO2
(ton CO2e)

jan/08

1.000,00

144,00

5.640,00

3.760,00

3.280,00

145,28

13.969,28

13,97

0,0584

0,82

fev/08

1.680,00

179,00

2.350,30

1.907,50

1.744,60

133,40

7.994,80

7,99

0,0668

0,53

mar/08

1.640,00

170,00

2.340,70

1.878,50

1.720,90

129,00

7.879,10

7,88

0,0599

0,47

abr/08

1.560,00

93,00

14.358,20

8.097,30

8.037,90

133,40

32.279,80

32,28

0,0453

1,46

mai/08

1.800,00

102,00

6.512,80

3.770,20

3.210,70

144,50

15.540,20

15,54

0,0459

0,71

jun/08

1.600,00

160,00

4.492,10

2.972,00

2.369,10

134,60

11.727,80

11,73

0,0521

0,61

jul/08

1.720,00

142,00

5.014,50

3.144,50

2.513,20

161,60

12.695,80

12,70

0,0437

0,55

ago/08

1.880,00

136,00

5.034,60

3.319,60

3.142,20

164,20

13.676,60

13,68

0,0425

0,58

set/08

1.880,00

198,00

6.044,40

3.362,80

4.180,70

152,60

15.818,50

15,82

0,411

6,50

out/08

1.840,00

310,00

5.154,30

2.551,20

4.175,00

159,20

14.189,70

14,19

0,0438

0,62

nov/08

1.800,00

292,00

6.485,90

3.818,70

5.973,00

157,30

18.526,90

18,53

0,0334

0,62

dez/08

1.640,00

256,00

5.517,00

2.841,10

5.168,80

128,30

15.551,20

15,55

0,0447

0,70

179.849,68

179,85

14,18

Fonte: Elaborada pela Autora.
6.3.8.3 Outras Emissões Indiretas de GEE - Escopo 3
Como outras emissões indiretas de GEE, foram consideradas a combustão móvel
relacionadas ao deslocamento de funcionários, abrangendo tanto meios terrestres
como aéreos.
Para a coleta das informações referentes ao deslocamento dos colaboradores de
suas residências até o local de trabalho foi elaborado um questionário e enviado por
e-mail ou impresso aos mesmos. O modelo do questionário aplicado está
apresentado no Apêndice 2.
Os cálculos das emissões de CO2 referentes à combustão móvel foram efetuados
por meio das Equações 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e os resultados estão apresentados nas
Tabelas 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento dos colaboradores
utilizando veículos movidos à gasolina e álcool se deu conforme a Equação 5 e
demonstrado na Tabela 17 (Apêndice 3).
Emissão de CO2e = Σ [(FE CO2 * (Dp / Cs) / Np + {Σ [310 * (FE N2O * Dp) / 1000] /
Np} + { Σ [21 * (FE CH4 * Dp) / 1000] / Np}
Sendo:

(Equação 5)
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FE CO2 (Fator de Emissão calculado de CO2 em gCO2/litro) = gasolina: 2080,649 e
álcool: 1702,999
FE N2O (Fator de Emissão de N2O em g/km) = 39
FE CH4 (Fator de Emissão de CH4 em g/km) = 9
Dp = Distância percorrida na semana em km
Cs = Consumo semanal em km/litros
Np = no de pessoas no veículo
Emissão de CO2e = 31,85 toneladas CO2e/ano

Emissão Total em kg de CO2e/semana
Emissão Total em tonelada de CO2e/semana
Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

612,42
0,61
31,85
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O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento dos colaboradores
utilizando ônibus se deu conforme a Equação 6 e demonstrado na Tabela 18
(Apêndice 4).
Emissão de CO2e = Σ (FE CO2 * Dp) + Σ [310 * (FE N2O * Dp) / 1000] + Σ [21 * (FE
CH4 * Dp) / 1000]

(Equação 6)

Sendo:
FE CO2 (Fator de Emissão DEFRA de CO2 em gCO2/km) = 115,8
FE N2O (Fator de Emissão de N2O em mg/km) = 135
FE CH4 (Fator de Emissão de CH4 em mg/km) = 401
Dp = Distância percorrida na semana
Emissão de CO2e = 36,08 toneladas CO2e/ano
Emissão Total em kg de CO2e/semana

693,84

Emissão Total em tonelada de CO2e/semana

0,6938

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

36,08

O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento dos colaboradores
utilizando metrô foi feito conforme a Equação 7 e os resultados demonstrados na
Tabela 19.
Emissão de CO2 = Σ [(FE * Dp)] * Sa
Sendo:
FE (Fator de Emissão em g/CO2) = 65
Dp = Distância percorrida na semana em km
Sa = Nº semanas no ano
Emissão de CO2 = 2,41 toneladas de CO2e/ano

(Equação 7)
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Tabela 19: Emissão anual de CO2 provenientes do metrô.
Funcionário

Funcionário A

Funcionário B

Funcionário C

Funcionário D

Funcionário E
Funcionário F
Funcionário G

km Percorrido
na Semana

Emissão
gCO2/semana

Saída

Chegada

Distância do
Trajeto (km)

Nº
Dias

Fator Emissão
gCO2/km

ALTO DO IPIRANGA

VILA MADALENA

11,6

5

65

VILA MADALENA

ALTO DO IPIRANGA

11,6

1

65

11,6

754

ANA ROSA

VILA MADALENA

7,5

4

65

30,0

1.950

VILA MADALENA

ANA ROSA

7,5

4

65

30,0

1.950

58,0

3.770

SAÚDE

VILA MADALENA

13,2

5

65

66,0

4.290

VILA MADALENA

SAÚDE

13,2

5

65

66,0

4.290

SAÚDE

VILA MADALENA

13,2

5

65

66,0

4.290

VILA MADALENA

SAÚDE

13,2

5

65

66,0

4.290

IMIGRANTES

VILA MADALENA

10,8

5

65

54,0

3.510

VILA MADALENA

IMIGRANTES

10,8

5

65

54,0

3.510

VILA MADALENA

ALTO DO IPIRANGA

11,6

1

65

11,6

754

METRO PENHA

VILA MADALENA

20,0

5

65

100,0

6.500

VILA MADALENA

METRO PENHA

20,0

5

65

100,0

6.500

Total Semanal Emissão em
kg de CO2e/semana

Emissão Total em kg de CO2e/semana

46.358

46,36

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

0,05

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

2,41

Fonte: Elaborada pela Autora.
O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento dos colaboradores
utilizando trem se deu conforme a Equação 8 e demonstrado na Tabela 20.
Emissão de CO2 = Σ [(FE * Dp)] * Sa
Sendo:
FE (Fator de Emissão em g/CO2) = 78
Dp = Distância percorrida na semana em km
Sa = Nº semanas no ano
Emissão de CO2 = 2,94 toneladas de CO2e/ano

(Equação 8)
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Tabela 20: Emissão anual de CO2 provenientes do trem.
Funcionário

Funcionário H

Funcionário I

Chegada

Distância do
Trajeto (km)

Nº
Dias

Fator Emissão
gCO2/km

km Percorrido
na semana (km)

ESTAÇÃO JARAGUA

ESTAÇÃO LAPA

10,0

5

78

50

ESTAÇÃO LEOPOLDINA
ESTAÇÃO FRANCO DA
ROCHA

ESTAÇÃO JARAGUA

11,0

5

78

55

4.290,00

ESTAÇÃO LAPA

26,0

5

78

130

10.140,00

26,0

5

78

130

10.140,00

Saída

ESTAÇÃO ITAPEVI

ESTAÇÃO FRANCO DA
ROCHA
ESTAÇÃO LEOPOLDINA

ESTAÇÃO LEOPOLDINA

ESTAÇÃO ITAPEVI

ARTUR ALVIM

ESTAÇÃO LEOPOLDINA

30,0

5

BARRA FUNDA

ARTUR ALVIM

21,0

5

ESTAÇÃO LAPA
Funcionário J
Funcionário K

Emissão
gCO2/semana
3.900,00

26,0

2

78

52

4.056,00

26,0

2

78

52

4.056,00

78

150

11.700,00

78

105

8.190,00

Total Semanal Emissão em
kg de CO2e/semana

56.472,00

Emissão Total em kg de CO2e/semana

56,47

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

0,056

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

2,94

Fonte: Elaborada pela Autora.
O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento dos colaboradores
utilizando lotação (van) foi feito conforme a Equação 9 e os resultados
demonstrados na Tabela 21.
Emissão de CO2 = Σ [(FE * Dp)] * Sa

(Equação 9)

Sendo:
FE (Fator de Emissão em g/CO2) = 266,1
Dp = Distância percorrida na semana em km
Sa = Nº semanas no ano
Emissão de CO2 = 1,92 toneladas de CO2/ano
Tabela 21: Emissão anual de CO2 provenientes de lotação (van).
Funcionário

Funcionário L

Funcionário D

Saída

Chegada

Distância do
Trajeto (km)

Nº
Dias

Rua Manoel Moreira, 68 Vila Brasilandia

R. Roma - Lapa

7,4

5

266,1

37

9.845,70

7,7

5

266,1

38,5

10.244,85

6,3

5

266,1

31,5

8.382,15

6,4

5

266,1

32

8.515,20

Rua Manoel Moreira, 68 R. Roma - Lapa
Vila Brasilandia
R Jean de Capelle, 231 - Av. Jabaquara, 1800 - Metrô
Vila Cristina
Saúde
Av. Jabaquara, 1800 R Jean de Capelle, 231 Metrô Saúde
Vila Cristina

Fator Emissão Km Percorrido
Emissão
gCO2/km
na semana (km) gCO2/semana

Total Semanal Emissão em
g de CO2e/semana

Emissão Total em kg de CO2e/semana

Fonte: Elaborada pela Autora.

36.987,90

36,99

Emissão Total em tonelada de CO2e/semana

0,04

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

1,92
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O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento dos colaboradores
utilizando motocicleta se deu conforme a Equação 10 e demonstrado na Tabela 22.
Emissão de CO2 = {Σ (FE CO2 * Dp) + Σ [310 * FE1 N20 + (FE2 N2O* Dp) / 1000] +
Σ[21 * FE1 CH4 + (FE2 CH4 * Dp) / 1000]} * Sa

(Equação 10)

Sendo:
FE CO2 (Fator de Emissão DEFRA de CO2 em gCO2/km) = 93,9
FE1 N2O (Fator de Emissão de N2O corrente quente em mg/km) = 3
FE2 N2O (Fator de Emissão de N2O arranque a frio em mg/start) = 12
FE1 CH4 (Fator de Emissão de CH4 corrente quente em mg/km) = 40
FE2 CH4 (Fator de Emissão de CH4 arranque a frio em mg/start) = 24
Dp = Distância percorrida na semana em km
Sa = No semana no ano
Emissão de CO2 = 1,30 toneladas de CO2e/ano
Tabela 22: Emissão anual de CO2e proveniente das motocicletas.
Funcionário

Funcionário
M

Funcionário
N

Saída

Chegada

Distância
km
Nº
do Trajeto
Percorrido Modelo
Dias
(km)
na Semana

Comb.

Motor

R. Manoel de
Av. Queiroz Filho,
Oliveira Rocha, 352 767
Pq. Mª Domitila
R. Manoel de
Av. Queiroz Filho,
Oliveira Rocha, 352 767
Pq. Mª Domitila
Rua Eulalia 260 Jd. Julieta Itapevi
Av. Queiroz Filho,
767

Av. Queiroz Filho,
767
Rua Eulalia 260 Jd. Julieta Itapevi

Fator
Emissão
Consumo
Nº
Emissão
gCO2/sem.
km/L
Pessoas
gCO2/km

8,5

5

42,5

suzuki
125

gasolina

4
tempos

-

1

93,9

3.990,75

7,6

5

38

suzuki
125

gasolina

4
tempos

-

1

93,9

3.568,20

29,8

3

89,4

CG 200 gasolina

-

30

2

93,9

8.394,66

32,4

3

97,2

CG 200 gasolina

-

30

2

93,9

9.127,08

Total Semanal Emissão em
kg de CO2e/semana

25.080,69

Emissão Total em kg de CO2e/semana

25,08

Emissão Total em tonelada de CO2e/ano

0,03

Emissão Total em kg de CO2e/ano

1,30

Fonte: Elaborada pela Autora.
Para a coleta das informações referentes às viagens aéreas foi solicitada à empresa
de viagem uma relação das viagens efetuadas pelos colaboradores da Unidade
estudada no ano de 2008, conforme o modelo apresentado no Apêndice 5.
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O cálculo de emissão de CO2 proveniente do deslocamento das viagens de negócios
realizadas pelos colaboradores foi feito conforme a Equação 11 e os resultados
demonstrados na Tabela 23.
Emissão de CO2 = Σ (FE * Dp) * Fc

(Equação 11)

Sendo:
FE = Fator de Emissão em gCO2/km
Dp = Distância percorrida na viagem em km
Fc = Fator de correção (1,09)
Emissão de CO2 = 32,03 toneladas de CO2/ano
A seguir é apresentado um resumo da Tabela 23 (Apêndice 6).
Nº Funcionários
14

Distância Percorrida

Emissão de CO2

em 2008 (km)

(toneladas)

276.070,60

32,03

6.3.8.4 Síntese das Emissões de GEE
A Tabela 24 apresenta a síntese das emissões de GEE para a Unidade estudada.
Tabela 24: Síntese das emissões de GEE na Unidade estudada.
Emissões de GEE
Fontes de Emissão

g CO2e/semana

t CO2e/semana

t CO2e/ano

Frota Operacional

751.524,50

0,75

40,58

24,1

Ônibus

693.844,64

0,69

37,47

22,2

Viagem Aérea

615.960,67

0,62

33,26

19,7

Carro Individual

612.423,16

0,61

33,07

19,6

Energia Elétrica

272.717,63

0,27

14,73

8,7

Trem

56.472,00

0,06

3,05

1,8

Metrô

46.358,00

0,05

2,50

1,5

Lotação (van )

36.987,90

0,04

2,00

1,2

Motocicleta

25.080,69

0,03

1,35

0,8

GLP

10.384,71

0,01

0,56

0,3

3.121.753,90

3,12

168,57

100,00

TOTAL

%

Fonte: Elaborada pela Autora.
Conforme pode ser observado na Tabela 24 e no Gráfico 1, as principais fontes de
emissões para a Unidade estudada, quando individualmente avaliadas, referem-se
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aos itens frota operacional da empresa, ônibus, viagens aéreas, carros individuais e
consumo de energia elétrica.
Fontes de Emissão de GEE
Frota Operacional
Ônibus
Viagem Aérea
Carro Individual
Energia Elétrica
Trem
Metrô
Lotação (van)
Motocicleta
GLP

Gráfico 1: Quantidade de toneladas de CO2e/ano por Escopo.
Fonte: Elaborado pela autora.
Contudo, quando se faz o agrupamento das fontes, nota-se que o deslocamento dos
funcionários (residência - empresa e vice-versa) é a principal fonte de emissão de
GEE (47,1%), seguido pela operação da frota da empresa (24,1%), viagens aérea
(19,7%), consumo de energia elétrica (8,7%) e consumo de GLP (0,3%).
Da mesma forma, quando se consideram as contribuições das diferentes fontes de
emissão de GEE, segundo os três escopos considerados, constata-se que a
principal contribuição refere-se às outras emissões indiretas de GEE - Escopo 3
(67%), seguidas pelas emissões diretas de GEE - Escopo 1 (24%) e pelas emissões
indiretas de GEE de eletricidade - Escopo 2 (9%), conforme Gráfico 2.
Fontes de Emissão de GEE
41,14 ton CO2e/ano

14,73 ton CO2e/ano
112,7 ton CO2e/ano

ESCOPO 1

ESCOPO 2

ESCOPO 3

Gráfico 2: Quantidade de toneladas de CO2e/ano por Escopo.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quando as fontes de emissão de GEE são analisadas levando em consideração os
3 Escopos. Nota-se grande diferença na quantidade de emissões, conforme
apresentado nos Gráficos 3, 4 e 5.
ESCOPO 1
0,56 ton
CO2e/ano
(1%)

40,58 ton
CO2e/ano
(99%)
GLP

FROTA OPERACIONAL

Gráfico 3: Quantidade de emissão de CO2e/ano no Escopo 1.
Fonte: Elaborado pela autora.
ESCOPO 2

14,73 ton
CO2e/ano
(100%)
ENERGIA ELÉTRICA

Gráfico 4: Quantidade de emissão de CO2e/ano no Escopo 2.
Fonte: Elaborado pela autora.
ESCOPO 3

36,26 ton CO2e/ano

79,44 ton CO2e/ano

VIAGEM AÉREA DESLOCAMENTO COLABORADORES

Gráfico 5: Quantidade de emissão de CO2e/ano no Escopo 3.
Fonte: Elaborado pela autora.
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O Gráfico 6 apresenta a quantidade de emissão de CO2e/ano oriundo da combustão
móvel.
COMBUSTÃO MÓVEL
90
80
toneladas CO2e/ano

70
60
50
40
30
20
10
0
1

DESLOCAMENTO COLABORADORES
FROTA OPERACIONAL
VIAGEM AÉREA

Gráfico 6: Emissão de CO2e/ano pela combustão móvel.
Fonte: Elaborado pela autora.
6.3.9 Incertezas que afetam o cálculo de emissões de GEE
De acordo com Brasil et al. (2008), o estabelecimento das incertezas de um
inventário também pode contribuir para visualizar a qualidade do inventário.
O usual é categorizar as diferentes incertezas associadas a um inventário de GEE.
Duas grandes classificações incluem a incerteza dos parâmetros e a incerteza dos
modelos. Este segundo tipo de incerteza advém da utilização de modelos
matemáticos ou estatísticos que porventura sejam utilizados para caracterizar
relações entre os diversos tipos de parâmetros e emissões do processo.
O IPCC (2006 apud BRASIL, 2008) identifica sete fontes principais de incerteza:
a) Erros de mensuração: aleatório e sistemático (vício ou tendência);
b) Erros de amostragem estatística;
c) Falta de representatividade dos dados;
d) Registro e classificações deficientes;
e) Ausência de dados;
f) Falta de completitude: incertezas que resultam quando foram tentadas
mensurações, mas não se conseguiu obter nenhum valor;
g) Incertezas nos modelos.
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De acordo com Brasil et al. (2008), as incertezas nos parâmetros referem-se às
associadas à quantificação de parâmetros usados como entradas nos modelos de
estimação e/ou metodologias. As principais fontes de incerteza (categorias)
consideradas nas metodologias, conforme GHG Protocol (2004) e IPCC (2006) são:
a) Dados de atividade: incertezas nos dados básicos e atividades; relacionadas à
adequação dos dados, exatidão ou completitude;
b) Fatores de emissão: decorre do uso de representações simplificadas, com
valores médios, ou aplicação inapropriada de Fatores de Emissão que não
representam o processo ou as condições de operação;
c) Equipamento de amostragem usado para obtenção das mensurações das
emissões, não-calibrado;
d) Uso de conjuntos de dados que não representam completamente as operações
das instalações.
No presente estudo foram consideradas algumas incertezas que podem afetar,
mesmo que de maneira reduzida, o resultado total da emissão de CO2 na Unidade
estudada. A seguir estão destacadas as possíveis incertezas deste estudo:
a) Na Combustão Móvel: a incerteza se refere aos dados de atividade da frota
operacional da Unidade estudada, já que os dados disponíveis foram
baseados nos valores mensais gastos em Reais. Desta forma, para se chegar
a quantidade de quilometragem percorrida foi utilizado o valor do combustível
do posto de gasolina utilizado pela frota no ano de 2008.
b) Na Combustão Móvel: a incerteza está relacionada ao deslocamento dos
colaboradores de suas residências até o trabalho e vice-versa, pois as
informações coletadas no questionário foram referentes ao endereço de saída
e chegada nos destinos desejados e as rotas para se chegar a quilometragem
percorrida foram calculadas pela autora por meio do Google Maps, o que nem
sempre representa o trajeto exato realizado pelos colaboradores nos diversos
transportes utilizados.
c) Combustão Móvel: a incerteza se refere ao fator de emissão aplicado para o
transporte aéreo, pois a informação disponível na agência de viagem não
havia o modelo (tipo) do avião utilizado em cada vôo, o que dificultou a
escolha de um fator de emissão mais preciso. Nas bibliografias consultadas

80
não há uma classificação exata da distância percorrida em vôos domésticos,
curtos e longos em relação da distância percorrida, dificultando novamente na
escolha de um fator de emissão mais preciso.
d) Combustão Móvel: incerteza se refere aos fatores de emissão aplicados para
as diversas fontes de combustão móvel, pois foram utilizados fatores de
emissão de fontes internacionais (IPCC e DEFRA), já que no Brasil esses
fatores ainda não estão disponíveis para o cálculo de emissões de GEE.
Verificou-se que não foi possível eliminar todos os fatores de incertezas na
elaboração deste inventário. No entanto, estas dificuldades serviram de lição
aprendida para o planejamento de um próximo inventário desenvolvido pela
empresa.
6.3.10 Estratégias de redução de CO2 na Unidade estudada
Finalizados os cálculos das fontes de emissão na Unidade estudada, foi possível
identificar as oportunidades para a redução de CO2.
De acordo com PINO e BHATIA (2002), existem duas categorias de redução da
emissão, a redução interna e a compensação. A redução interna é aquela que
ocorre dentro da operação da organização enfocada, como, por exemplo, utilização
de uma iluminação mais eficiente. A compensação é uma redução de emissões por
meio de um projeto fora das operações da sua organização, tal como a remoção do
carbono da atmosfera por meio do plantio de árvores.
Neste estudo se priorizou as formas de redução de CO2 provenientes dos processos
internos da Unidade estudada, conforme apresentado a seguir.
6.3.10.1 Redução do consumo de energia elétrica
A redução do consumo de energia elétrica, na Unidade estudada, pode ser obtida
por meio de intervenções em sistemas eletro-eletrônicos, de informática, de
iluminação do ambiente de trabalho e das áreas comum / externa, e substituição de
equipamentos, conforme a seguir descrito.
a) Equipamentos eletro-eletrônicos
Na Unidade estudada, o consumo de energia é basicamente proveniente de
equipamentos

eletro-eletrônicos,

tais

como

refrigerador,

sistema

de

ar

condicionado central, televisor, micro-ondas, máquina de lava-louça, chuveiro
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elétrico, máquina fotocopiadora, aparelho de fax, fragmentadora de papel,
retroprojetor, aparelho de DVD, entre outros.
A medida proposta na Unidade estudada, para a redução do consumo de
energia, com conseqüente redução de emissão de CO2, é a substituição de
equipamentos por aqueles que contenham o Selo Procel.
O Selo Procel foi desenvolvido e concedido pelo Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica - Procel, coordenado pelo Ministério de Minas e
Energia - MME, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A - Eletrobrás e tem por objetivo orientar o consumidor no ato da
compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência
energética dentro de cada categoria, proporcionando assim economia na sua
conta de energia elétrica (Ministério de Minas e Energia, 2009).
b) Equipamentos de informática
Os equipamentos de informática utilizados na Unidade estudada são,
principalmente, microcomputador, servidor, notebook, monitor, impressora e
scanner. Na compra destes equipamentos deve-se exigir que contenham o selo
Energy Star.
O Energy Star é um programa conjunto da Agência de Proteção Ambiental e do
Departamento de Energia dos Estados Unidos que ajuda a todos a economizar
dinheiro e proteger o meio ambiente por meio de produtos energeticamente
eficientes. Os americanos, com a ajuda da Energy Star, economizaram energia
suficiente, apenas em 2008, para evitar emissões de gases de efeito estufa
equivalentes às de 29 milhões de carros, tudo isso economizando US$ 19 bilhões
em suas contas (USEPA e USDOE, 2009).
Atualmente, nem todos os equipamentos eletro-eletrônicos e de informática
utilizados na Unidade estudada possuem os selos de eficiência energética
(Procel e Energy Star), no entanto, é preciso pesquisar na ficha técnica do
produto aquele que possui maior eficiência energética.
Além das ações acima descritas é preciso:
9 Conscientizar os colaboradores para que os monitores sejam desligados ao
saírem para o almoço ou reunião, utilizando lembretes individuais;
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9 Configurar o monitor para entrar em Modo de Espera após dez minutos sem
sua utilização;
9 Incentivar competições entre os departamentos, buscando as melhores idéias
de economia;
9 Identificar metas de redução de energia.
c) Iluminação artificial
Em

função

da

situação

diagnosticada

são

aplicáveis

as

seguintes

recomendações:
9 Respeitando os critérios de saúde ocupacional, sempre que possível, utilizar
a iluminação natural como complemento a iluminação artificial;
9 No horário de almoço, ao sair do ambiente de trabalho e não havendo outro
colaborador em atividade, desligar a iluminação artificial;
9 Manter desligada a iluminação artificial de ambientes de uso descontínuo
(salas de reunião, depósitos, copa/cozinha, banheiros, entre outros), toda vez
que estes não estiverem em uso;
9 Quando possível, substituir as lâmpadas incandescentes por fluorescentes,
pois estas são mais eficientes e duram mais tempo;
9 Interruptores individuais nos grandes ambientes;
9 Sempre que possível, implantar sensor de presença;
9 Caso não seja possível a implantação de sensor de presença, substituir as
lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes.
d) Substituição de equipamentos
Substituir, de acordo com um planejamento, os microcomputadores e
impressoras antigas de modo a se obter maior eficiência energética.
6.3.10.2 Redução na utilização de transporte terrestre
Para a redução das emissões de CO2 da organização, decorrentes do deslocamento
do colaborador, casa-trabalho e vice-versa, pode-se adotar, quando possível, que os
mesmos trabalhem em suas residências, utilizando tecnologia de comunicação para
trabalho à distância, principalmente na área técnica e no jurídico, ao invés da
tradicional rotina de trabalho no espaço físico da organização.
De acordo com PINO e BHATIA (2002), a empresa AT&T estima que, em 1999, seus
tele-trabalhos evitaram 87 milhões de milhas de condução, com prevenção de
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emissões de 41.000 toneladas de CO2, 93.000 toneladas de NOx, 1,4 milhões de
toneladas de CO e 180.000 toneladas de hidrocarbonetos.
Nas informações coletadas referentes ao deslocamento dos colaboradores para
casa-trabalho e vice-versa verificou-se que muitos residem em bairros comuns, e,
portanto, há a possibilidade de promover a carona solidária entre os colaboradores.
Para que exista sucesso neste programa a empresa pode oferecer incentivo
financeiro aos funcionários, como por exemplo: os colaboradores que oferecerem
carona solidária por 240 dias no ano ganham 3 dias de férias, os que oferecem 120
dias no ano ganham 2 dias de férias e os que oferecerem 60 dias no ano ganha 1
dia de férias.
Outra maneira de redução da emissão de GEE devido o transporte terrestre é de a
empresa priorizar a contratação local, principalmente aos funcionários com menor
capacitação.
6.3.10.3 Redução na utilização de transporte aéreo
Conforme os cálculos das fontes de emissão, o transporte aéreo é um dos que mais
contribui para a emissão de CO2 na atmosfera, portanto, é necessária a busca de
alternativas e estratégias de redução de CO2 para as viagens de negócio.
As maneiras de reduzir as fontes de CO2 incluem:
a) A organização de viagens que sejam polivalentes, permitindo que a produtividade
da

viagem

seja

maximizada.

Quando

possível,

também

considerar

a

consolidação de viagens (combinando-se duas viagens em uma), por exemplo,
se um colaborador estiver viajando para a mesma área, em duas épocas
diferentes, pois, além de a organização reduzir as emissões CO2, poupará
dinheiro.
b) Na medida do possível, reduzir a necessidade de viagens e o número de
colaboradores em cada viagem. Alternativas para viagens incluem telefone, vídeo
e web conferência com as partes interessadas. O custo e a confiabilidade das
tecnologias de videoconferência melhoraram consideravelmente ao longo dos
últimos anos.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após o levantamento das emissões dos GEE produzidos pelas atividades da
Unidade estudada, chegou-se a quantidade de 168 toneladas de CO2e/ano,
quantidade esta não desprezível já que o cálculo foi realizado apenas para uma
unidade da empresa composta por 60 colaboradores fixos.
De acordo com os cálculos de emissão, foi possível identificar que o deslocamento
dos funcionários (residência - empresa e vice-versa) é a principal fonte de emissão
de GEE (47,1%), seguido pela operação da frota da empresa (24,1%), viagens
aérea (19,7%), consumo de energia elétrica (8,7%) e consumo de GLP (0,3%).
Da mesma forma, quando se consideram as contribuições das diferentes fontes de
emissão de GEE, constata-se que a principal contribuição se refere às outras
emissões indiretas de GEE - Escopo 3 (67%), seguidas pelas emissões diretas de
GEE - Escopo 1 (24%) e pelas emissões indiretas de GEE de eletricidade - Escopo 2
(9%).
Isto se deve à relativa simplicidade do processo produtivo da empresa estudada,
bem como pela grande quantidade de viagens aéreas e pelo elevado número de
deslocamentos dos colaboradores de suas residências ao trabalho e vice-versa, por
meio de veículos e ônibus.
A quantidade de emissão de CH4 e N2O decorrente do consumo de combustível dos
veículos dos colaboradores, movidos a gasolina e álcool foi responsável por 5,5% do
total de emissão CO2 equivalente, sendo o restante decorrente da combustão do
próprio CO2. Os veículos dos colaboradores apresentaram uma quantidade de
emissão total já esperada, representando 19,7% (31,84 tCOe2/ano) do total de
emissão dos GEE levantados.
Dentre as formas de deslocamento coletivo, para a Unidade estudada, as que
menos emitem CO2 são o metrô e o trem.
A frota operacional, apesar de reduzida, emite o equivalente ao transporte dos
colaboradores que utilizam veículos para o deslocamento de ida e volta da
residência para o trabalho.
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Com relação à emissão de CO2 oriunda do consumo de energia elétrica, entende-se
que a mesma poderia reduzir se os interruptores fossem individuais, principalmente
nas salas grandes que possuem estação de trabalho.
As recomendações para a redução de emissão de GEE proveniente do transporte
aéreo é a utilização de técnicas de videoconferências e as viagens polivalentes. Ao
passo que para as reduções da emissão de GEE para o transporte terrestre é o
incentivo a carona solidária e a contratação local de funcionários, principalmente de
os de menor capacitação.
O Programa Flight Simulator utilizado para o cálculo da trajetória de vôos se mostrou
prático e eficaz.
O consumo de GLP que é de 180 kg/ano, apesar de baixa representatividade em
relação ao total emitido pela unidade estudada, quantificam meia tonelada de CO2
equivalentes emitidos para a atmosfera.
As incertezas levantadas neste estudo que podem afetar, mesmo que de forma
reduzida, o valor calculado para a emissão total de CO2e/ano se referem à
combustão móvel emitidas pelas fontes de emissão do transporte terrestre e aéreo.
As recomendações para a diminuição da emissão de GEE na Unidade estudada são
para que, no momento de novas aquisições de equipamentos eletro-eletrônicos e de
informática, sejam priorizados os que contenham o Selo Procel e o Energy Star; a
substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes; a promoção de homeoffice; a utilização de videoconferências ao invés de reuniões que promovem
deslocamentos; a conscientização dos colaboradores a respeito da importância da
economia de energia elétrica em suas rotinas diárias; e a contratação local de
funcionários.
A elaboração de um inventário de emissões de CO2 é uma ferramenta poderosa
para as empresas entenderem a extensão de seus impactos sobre as mudanças
climáticas. Desse modo, nas empresas, constitui-se em importante instrumento para
incentivar ações e ajudar a conduzir a empresa a definir uma meta de redução,
podendo ser um parceiro de negócios de terceiros. Outra vantagem de as empresas
inventariarem e monitorarem as emissões de CO2 é que esta é uma maneira de
influenciar positivamente seus colaboradores, aumentando gradativamente a
conscientização ambiental, tornando-a cada vez mais abrangente. Dessa forma, este
estudo espera fomentar, no interior da Unidade estudada, uma análise crítica, de
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forma que esta possa gerar iniciativas para a redução das emissões dos gases de
efeito estufa.
O presente estudo poderá servir de contribuição às empresas prestadoras de
serviços para outros setores, as quais tenham a intenção de conhecer suas fontes
de emissão de GEE, com o intuito de reduzi-las e/ou compensá-las, uma vez que
foram apresentadas as principais referências sobre o assunto, as metodologias e
fatores de emissão para se obter o cálculo da emissão de CO2e e discutidas as
incertezas levantadas na elaboração de um inventário de GEE.
Cabe destacar, contudo, que, por falta de informações, neste estudo, não puderam
ser contabilizadas as fontes de emissão de CO2e provenientes da (i) geração de
resíduos, (ii) do deslocamento de colaboradores para a participação de
reuniões/visitas externas durante o expediente de trabalho, e (iii) do deslocamento
de colaboradores na entrega de malotes, serviços de banco, entregas de
documentos e de pequenos volumes. Recomenda-se que tais tópicos sejam
complementados pela Unidade estudada, em um próximo inventário, bem como seja
objeto de futuras pesquisas.
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APÊNDICE 1
Cálculo Estequiométrico da Combustão de Gasolina C e Álcool Hidratado
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75% gasolina pura
Gasolina
25% etanol anidro
Densidade gasolina = 0,7350 kg/l
Densidade etanol = 0,7915 kg/l
1 litro de gasolina:
0,75 ---------- 0,7350 kg/l = 0,551250
0,25 ---------- 0,7915 kg/l = 0,197875
1 litro de gasolina apresenta a relação estequiométrica:
C8H18 + 12,5 O2
114g + 12,5*32g
114g + 400g

8 CO2 + 9 H2O
8*44g + 9*18g
352g + 162g

Para a queima de 551,25g de gasolina a quantidade emitida de CO2 é:
114g
551,25g

352g
X

X = 1.702,1050 g
1 litro de etanol apresenta a relação estequiométrica:
C2H2OH + 3O2
46 g + 3*32g
46g + 96g

2CO2 + 3 H2O
2*44g + 3*18g
88g + 54g

Para a queima de 197,875g de etanol a quantidade emitida de CO2 será:
46g
197,875g
Y = 378,5435g

88g
Y
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APÊNDICE 2
Questionário do Deslocamento dos Colaboradores da Residência - Trabalho e
Vice-Versa
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APÊNDICE 3
Tabela 17 – Emissão Anual de CO2e proveniente de Veículos Movidos a
Gasolina e Álcool

97

98

APÊNDICE 4
Tabela 18 – Emissão Anual de CO2e proveniente de Ônibus

99

100

101

APÊNDICE 5
Dados referentes ao Transporte Aéreo dos Colaboradores em Viagens de
Negócio
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Histórico de Viagens de Negócio de 01/01/08 a 31/12/08
Data

Descrição

Cia/Bilhete

Início

Final

07/01/2008
07/01/2008
07/01/2008
18/01/2008
18/01/2008
18/01/2008
21/01/2008
21/01/2008
22/01/2008
23/01/2008
24/01/2008
25/01/2008
29/01/2008
30/01/2008
30/01/2008
30/01/2008

GRU/AJU/GRU
CGH/BSB
BSB/GRU
CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
GRU/AJU/GRU
FOR/GRU/FOR
PLU/CKS/PLU
CNF/BSB/MAB
AJU/GRU
CGH/BSB
AJU/GRU
BSB/GRU

JJ/2341033962
JJ/2341034274

08/01/2008
08/01/2008
08/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
27/01/2008
14/02/2008
25/01/2008
25/01/2008
30/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008

10/01/2008
08/01/2008
08/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
22/01/2008
29/01/2008
16/02/2008
29/01/2008
25/01/2008
30/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008

12/02/2008
13/02/2008
15/02/2008
22/02/2008
26/02/2008
26/02/2008
27/02/2008

VCP/CNF/VCP
CNF/VCP
CGH/SDU/CGH
GRU/AJU/GRU
CGH/CNF/CGH
AJU/SSA/GRU
AJU/GRU

JJ/2342614785
JJ/2342655293
JJ/2342742824
JJ/2343082911
JJ/2343255867
JJ/2343255828
JJ/2343298716

13/02/2008
14/02/2008
18/02/2008
24/02/2008
29/02/2008
27/02/2008
28/02/2008

13/02/2008
14/02/2008
18/02/2008
26/02/2008
29/02/2008
27/02/2008
28/02/2008

03/03/2008
06/03/2008
06/03/2008
07/03/2008
07/03/2008
07/03/2008
12/03/2008
17/03/2008
24/03/2008
24/03/2008
24/03/2008
25/03/2008
25/03/2008

GRU/FOR/SSA/AJU/GRU
AJU/GRU
GRU/VIX/GRU
CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
VIX/CGH
GRU/AJU/GRU
CGH/BSB/CGH
CGH/BSB/GRU
CGH/BSB/GRU
CGH/SDU/CGH
BSB/CGH

JJ/2343491168
JJ/2343654998
JJ/2343655045
JJ/2343693771
JJ/2343693772
JJ/2343728716
JJ/2343959881
JJ/2344143113
JJ/2344420543
JJ/2344420141
JJ/2344420142

04/03/2008
07/03/2008
12/03/2008
10/03/2008
10/03/2008
10/03/2008
12/03/2008
17/03/2008
26/03/2008
26/03/2008
26/03/2008
26/03/2008
26/03/2008

07/03/2008
07/03/2008
12/03/2008
10/03/2008
10/03/2008
10/03/2008
12/03/2008
19/03/2008
26/03/2008
26/03/2008
26/03/2008
26/03/2008
26/03/2008

01/04/2008
10/04/2008
14/04/2008
15/04/2008
16/04/2008
16/04/2008
16/04/2008
17/04/2008
17/04/2008
23/04/2008

CGH/SDU/CGH
GRU/EZE/GRU
GRU/AJU
GRU/AJU
CNF/GRU
FOR/CNF
GRU/FOR
CGH/BBS/CGH
CGH/BBS/CGH
BSB/CGH

JJ/2344832387
LA/1930433519

02/04/2008
28/05/2008
15/04/2008
15/04/2008
24/04/2008
22/04/2008
21/04/2008
22/04/2008
22/04/2008
23/04/2008

02/04/2008
31/05/2008
15/04/2008
15/04/2008
24/04/2008
22/04/2008
21/04/2008
23/04/2008
23/04/2008
23/04/2008

02/05/2008
07/05/2008
08/05/2008
09/05/2008
12/05/2008
12/05/2008
12/05/2008
16/05/2008
26/05/2008
30/05/2008

VCP/CNF/VCP
GRU/SLZ/GRU
GRU/FOR/REC/AJU/GRU
GRU/BSB/GRU
FOR/GRU
SLZ/GRU
CGH/BSB/CGH
CGH/CNF/CGH
CGH/BSB/CGH
CGH/BSB/CGH

JJ/2346406531

06/05/2008
12/05/2008
13/05/2008
12/05/2008
14/05/2008
14/05/2008
13/05/2008
19/05/2008
28/05/2008
04/06/2008

06/05/2008
15/05/2008
16/05/2008
13/05/2008
14/05/2008
14/05/2008
13/05/2008
20/05/2008
28/05/2008
04/06/2008

05/06/2008
05/06/2008
05/06/2008
13/06/2008
17/06/2008
17/06/2008
19/06/2008
19/06/2008
25/06/2008
26/06/2008
27/06/2008

CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
GRU/AJU/GRU
GRU/FOR/GRU
AJU/GRU
FOR/GRU
GRU/FOR
FOR/GRU
GRU/FOR/JDO/FOR/GRU
SSA/CGH

JJ/2347835546
JJ/2347832566
JJ/2347832567
JJ/2348194630
JJ/2348384473
JJ/2348319724

06/06/2008
10/06/2008
10/06/2008
16/06/2008
18/06/2008
17/06/2008
25/06/2008
22/06/2008
27/06/2008
02/07/2008
04/07/2008

06/06/2008
10/06/2008
10/06/2008
18/06/2008
19/06/2008
17/06/2008
25/06/2008
22/06/2008
27/06/2008
05/07/2008
04/07/2008

JJ/2341535528
JJ/2341535486
JJ/2341535485
JJ/2341817988
JJ/2341817941
JJ/2341862680
JJ/2341927375
8R/5401888317
G3/QWHQLI
JJ/2342200780
JJ/2342236276
JJ/2342236035

JJ/2344524569

JJ/2345446285
JJ/2345539589

JJ/2345583367
JJ/2345583022
JJ/2345827996

JJ/2346663493
JJ/2346723741
JJ/2346846925
JJ/2346846723
JJ/2347120917
JJ/2347406602
JJ/2345843107

JJ/2348480969

JJ/2348838534
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Histórico de Viagens de Negócio de 01/01/08 a 31/12/08
Data

Descrição

Cia/Bilhete

Início

Final

02/07/2008
02/07/2008
02/07/2008
07/07/2008
08/07/2008
10/07/2008
10/07/2008
11/07/2008
14/07/2008
15/07/2008
22/07/2008
28/07/2008
28/07/2008
28/07/2008
29/07/2008
29/07/2008

VCP/CNF/VCP
CGH/GIG
GIG/CGH
CGH/SDU/CGH
SDU/CGH
AJU/GRU
GRU/FOR/GRU
GRU/FOR/GRU
CGH/BSB/CGH
CGH/CNF/CGH
GRU/CNF/GRU
CGB/CGH
CGH/CGB
CGB/CGH
CGH/BSB/CGH
GRU/ASU/GRU

JJ/2349034590
JJ/2349034543

JJ/2350257946
JJ/2350309954

04/07/2008
03/07/2008
03/07/2008
08/07/2008
10/07/2008
02/08/2008
14/07/2008
15/07/2008
15/07/2008
15/07/2008
28/07/2008
18/08/2008
06/08/2008
09/08/2008
29/07/2008
04/08/2008

04/07/2008
03/07/2008
03/07/2008
10/07/2008
10/07/2008
02/08/2008
15/07/2008
16/07/2008
15/07/2008
15/07/2008
29/07/2008
18/08/2008
06/08/2008
09/08/2008
30/07/2008
05/08/2008

01/08/2008
05/08/2008
05/08/2008
13/08/2008
14/08/2008
25/08/2008

CGH/GIG/CGH
CGH/CNF/CGH
CGH/CNF/CGH
CGH/VIX/CGH
GRU/ASU/GRU
CGH/BSB/CGH

JJ/2350581928
JJ/2350582302
JJ/2350974637
JJ/2351075627
JJ/2351532219

04/08/2008
06/08/2008
07/08/2008
14/08/2008
22/08/2008
26/08/2008

04/08/2008
06/08/2008
07/08/2008
15/08/2008
22/08/2008
26/08/2008

16/09/2008
17/09/2008
18/09/2008
23/09/2008
25/09/2008
25/09/2008

CGH/SDU/CGH
CGH/SDU/CGH
GRU/FOR/GRU
FOR/GRU
GRU/FOR/SLZ
SLZ/BSB/CGH

JJ/2352594786
JJ/2352629079
JJ/2352680106
JJ/2352859851
G3/9900099428
JJ/2353007718

17/09/2008
18/09/2008
22/09/2008
23/09/2008
28/09/2008
30/09/2008

17/09/2008
18/09/2008
24/09/2008
23/09/2008
28/09/2008
30/09/2008

01/10/2008
10/10/2008
10/10/2008
20/10/2008
20/10/2008
20/10/2008
22/10/2008
23/10/2008
27/10/2008
27/10/2008
28/10/2008

GRU/ASU/GRU
CGH/CGB
CGB/CGH
CGH/SDU/CGH
GRU/FOR/GRU
GRU/FOR/GRU
CGH/PPB
GRU/FOR/GRU
CGH/BSB/SLZ//FOR/GRU
SLZ/FOR
PPB/CGH

JJ/2353249286
JJ/2353694279
JJ/2353694199
JJ/2354132045
JJ/2354132113
JJ/2354132114

08/10/2008
12/10/2008
14/10/2008
20/10/2008
29/10/2008
29/10/2008
27/10/2008
JJ/2354332592 29/10/2008
JJ/2354468163 28/10/2008
G3/5844267212 29/10/2008
G3/8531736875 29/10/2008

08/10/2008
12/10/2008
14/10/2008
20/10/2008
30/10/2008
30/10/2008
27/10/2008
31/10/2008
30/10/2008
29/10/2008
29/10/2008

04/11/2008
07/11/2008
07/11/2008
19/11/2008

CGH/SSA/GRU
GRU/ASU/GRU
GRU/ASU/GRU
CGH/CNF/CGH

JJ/2354878031
JJ/2355114154
JJ/2355114156
G3/7110761038

05/11/2008
17/11/2008
17/11/2008
21/11/2008

06/11/2008
17/11/2008
17/11/2008
21/11/2008

02/12/2008
05/12/2008
10/12/2008
11/12/2008
14/12/2008
15/12/2008
15/12/2008
15/12/2008
19/12/2008
30/12/2008

CGH/BSB/CGH
CGH/SDU/CGH
AJU/GRU/AJU
GRU/SLZ/GRU
CGH/REC/GRU
GRU/FRA/QKL/FRA/GRU
GRU/FRA/QKL/FRA/GRU
CGH/CNF/CGH
GRU/FRA/QKL/TXL/FRA/GRU
CGH/BSB/CGH

JJ/2356261898

07/12/2008
08/12/2008
20/12/2008
20/12/2008
15/12/2008
23/01/2009
23/01/2009
17/12/2008
23/01/2009
05/01/2009

09/12/2008
08/12/2008
11/01/2009
22/12/2008
16/12/2008
02/02/2009
02/02/2009
18/12/2008
04/02/2009
07/01/2009

JJ/2349276975
JJ/2349325470
JJ/2349425782
JJ/2349425986
JJ/2349479399
JJ/2349615922
JJ/2349616165
JJ/2349969065
JJ/2350257404

JJ/2356714918
JJ/2356769162
JJ/2356931885

JJ/2356932392
JJ/2106585873
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APÊNDICE 6
Tabela 23 – Emissão Anual de CO2 proveniente de Viagens Aéreas

105
Percurso
(curto, médio
e longo)

Fator de
Emissão
gCO2/km

Fator de
Correção

Emissão de
CO2 em g

Emissão de
CO2 em
toneladas

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

BRASÍLIA/GUARULHOS

878,60

Médio

98,30

1,09

94.139,35

0,09

BSB/GRU

BRASÍLIA/GUARULHOS

878,60

Médio

98,30

1,09

94.139,35

0,09

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BG

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BH

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BH

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BH

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BH

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário G

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário G

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário G

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

Funcionário G

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AO

VCP/CNF

CAMPINAS-VIRACOPOS/BH-CONFINS

499,40

Curto

175,30

1,09

95.423,85

0,10

Funcionário AO

CNF/VCP

BH-CONFINS/CAMPINAS-VIRACOPOS

513,10

Médio

98,30

1,09

54.977,13

0,05

Funcionário AO

CNF/VCP

BH-CONFINS/CAMPINAS-VIRACOPOS

513,10

Médio

98,30

1,09

54.977,13

0,05

Funcionário AY

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário G

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

Funcionário

Sigla
Aeroporto

Nome da Cidade do Aeroposto ou
Aeroporto de Chegada e Partida

Funcionário BF

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

Funcionário BF

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

Funcionário BG

BSB/GRU

Funcionário BG
Funcionário BG

Distância
Percorrida
(km)

Funcionário G

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário AY

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

0,05

Funcionário AY

CNF/CGH

567,20

Médio

98,30

1,09

60.773,78

0,06

Funcionário G

AJU/SSA

256,20

Curto

175,30

1,09

48.953,93

0,05

Funcionário G

SSA/GRU

1.487,70

Médio

98,30

1,09

159.402,59

0,16

Funcionário G

AJU/GRU

BH-CONFINS/CONGONHAS
ARACAJU/SALVADORDEP.ELMAGALHAES
SALVADORDEP.L.E.MAGALHÃES/GUARULHOS
ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário BF

GRU/FOR

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário BF

FOR/SSA

Funcionário BF

AJU/GRU

GUARULHOS/FORTALEZA
FORTALEZA/SALVADORDEP ELMAGALHAES
ARACAJU/GUARULHOS

Funcionário BG

GRU/VIX

GUARULHOS/VITORIA-EURICO SALES

799,30

Médio

98,30

1,09

85.642,60

0,09

Funcionário BG

VIX/GRU

VITORIA-EURICO SALES/GUARULHOS

799,00

Médio

98,30

1,09

85.610,45

0,09

Funcionário BH

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BH

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BG

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BG

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BG

VIX/CGH

VITORIA-EURICO SALES/CONGONHAS

808,20

Médio

98,30

1,09

86.596,21

0,09

Funcionário G

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

1.073,30

Médio

98,30

1,09

115.000,88

0,12

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário G

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário BF

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BF

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BG

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BG

BSB/GRU

BRASÍLIA-INTL/GURAULHOS

878,60

Médio

98,30

1,09

94.139,35

0,09

Funcionário BH

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BH

BSB/GRU

BRASÍLIA-INTL/GURAULHOS

878,60

Médio

98,30

1,09

94.139,35

0,09

Funcionário AY

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07
0,07

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

Funcionário BH

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BC

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BC

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AO

GRU/EZE

GUARULHOS/B.AIRES-PISTARINI

1.731,70

Médio

98,30

1,09

185.546,46

0,19

106
Fator de
Emissão
gCO2/km

Fator de
Correção

1.731,70

Médio

98,30

1,09

185.546,46

0,19

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

BH-CONFINS/GUARULHOS

540,50

Médio

98,30

1,09

57.912,95

0,06

FORTALEZA/BH-CONFINS

1.869,40

Médio

98,30

1,09

200.300,60

0,20

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BF

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BG

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BG

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BG

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário AO

VCP/CNF

CAMPINAS-VIRACOPOS/BH-CONFINS

499,40

Curto

175,30

1,09

95.423,85

0,10

Funcionário AO

CNF/VCP

BH-CONFINS/CAMPINAS-VIRACOPOS

513,10

Médio

98,30

1,09

54.977,13

0,05

Funcionário AY

GRU/SLZ

GUARULHOS/S.LUIZ-TIRIRICAL

2.432,30

Médio

98,30

1,09

260.613,65

0,26

Funcionário AY

SLZ/GRU

S.LUIZ-TIRIRICAL/GUARULHOS

2.380,00

Médio

98,30

1,09

255.009,86

0,26

Funcionário BF

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário BF

FOR/REC

FORTALEZA/RECIFE-GUARARAPES

632,00

Médio

98,30

1,09

67.716,90

0,07

Funcionário BF

REC/AJU

RECIFE-GUARARAPES/ARACAJU

434,00

Curto

175,30

1,09

82.927,42

0,08

Sigla
Aeroporto

Nome da Cidade do Aeroposto ou
Aeroporto de Chegada e Partida

Funcionário AO

EZE/GRU

B.AIRES-PISTARINI/GURARULHOS

Funcionário AI

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

Funcionário AI

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

Funcionário AO

CNF/GRU

Funcionário AO

FOR/CNF

Funcionário AO
Funcionário BF

Distância
Percorrida
(km)

Emissão de
CO2 em
toneladas

Percurso
(curto, médio
e longo)

Funcionário

Emissão de
CO2 em g

Funcionário BF

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário BG

GRU/BSB

GUARULHOS/BRASÍLIA-INTL

857,90

Médio

98,30

1,09

91.921,41

0,09

Funcionário BG

BSB/GRU

BRASÍLIA-INTL/GUARULHOS

878,60

Médio

98,30

1,09

94.139,35

0,09

Funcionário BF

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário AY

SLZ/GRU

S.LUIZ-TIRIRICAL/GUARULHOS

2.380,00

Médio

98,30

1,09

255.009,86

0,26

Funcionário BC

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BC

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BC

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

0,05

Funcionário BC

CNF/CGH

BH-CONFINS/CONGONHAS

593,50

Médio

98,30

1,09

63.591,74

0,06

Funcionário AY

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário AY

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário AY

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário AY

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário AY

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BH

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BH

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário AY

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

Funcionário AY

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário BF

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25
0,25

Funcionário BF

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

Funcionário AY

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário G

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário G

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário G

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário AY

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário AY

FOR/JDO

FORTALEZA/CARIRI

395,30

Curto

175,30

1,09

75.532,74

0,08

391,20

Curto

175,30

1,09

74.749,32

0,07

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário AY

JDO/FOR

CARIRI/FORTALEZA

Funcionário AY

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS
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Percurso
(curto, médio
e longo)

Fator de
Emissão
gCO2/km

Fator de
Correção

360,80

Curto

175,30

1,09

68.940,58

360,80

Curto

175,30

1,09

68.940,58

0,07

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BI

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário BF

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário BF

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário BF

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário BF

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário BG

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BG

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário A

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

0,05

Funcionário A

CNF/CGH

BH-CONFINS/CONGONHAS

593,50

Médio

98,30

1,09

63.591,74

0,06

Funcionário BJ

GRU/CNF

GUARULHOS/BH-CONFINS

511,40

Médio

98,30

1,09

54.794,98

0,05

Funcionário BJ

CNF/GRU

BH-CONFINS/GUARULHOS

540,50

Médio

98,30

1,09

57.912,95

0,06

Funcionário F

CGB/CGH

CUIABÁ/CONGONHAS

1.347,00

Médio

98,30

1,09

144.327,01

0,14

Funcionário F

CGH/CGB

CONGONHAS/CUIABÁ

1.454,50

Médio

98,30

1,09

155.845,31

0,16

Funcionário F

CGB/CGH

CUIABÁ/CONGONHAS

1.347,00

Médio

98,30

1,09

144.327,01

0,14

Funcionário BF

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BF

BSB/CGH

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BF

GRU/ASU

1.153,00

Médio

98,30

1,09

123.540,49

0,12

Funcionário BF

ASU/GRU

1.156,00

Médio

98,30

1,09

123.861,93

0,12

Funcionário A

CGH/GIG

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS
GUARULHOS/ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI
ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI/GUARULHOS
CONGONHAS/RJ-TOM JOBIM

360,80

Curto

175,30

1,09

68.940,58

0,07

Funcionário

Sigla
Aeroporto

Nome da Cidade do Aeroposto ou
Aeroporto de Chegada e Partida

Funcionário A

CGH/GIG

CONGONHAS/RJ-TOM JOBIM

Funcionário A

GIG/CGH

RJ-TOM JOBIM/CONGONHAS

Funcionário AY

CGH/SDU

Funcionário AY
Funcionário AY

Distância
Percorrida
(km)

Emissão de
CO2 em g

Emissão de
CO2 em
toneladas
0,07

Funcionário A

GIG/CGH

RJ-TOM JOBIM/CONGONHAS

360,80

Curto

175,30

1,09

68.940,58

0,07

Funcionário AY

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

0,05

Funcionário AY

CNF/CGH

BH-CONFINS/CONGONHAS

593,50

Médio

98,30

1,09

63.591,74

0,06

Funcionário AY

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

0,05

Funcionário AY

CNF/CGH

BH-CONFINS/CONGONHAS

593,50

Médio

98,30

1,09

63.591,74

0,06

Funcionário BL

CGH/VIX

CONGONHAS/VITÓRIA-EURICO SALES

937,70

Médio

98,30

1,09

100.471,74

0,10

Funcionário BL

VIX/CGH

VITÓRIA-EURICO SALES/CONGONHAS

Funcionário BG

GRU/ASU

Funcionário BG

ASU/GRU

Funcionário BG

CGH/BSB

GUARULHOS/ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI
ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI/GUARULHOS
CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

Funcionário BG

BSB/CGH

Funcionário BG

808,20

Médio

98,30

1,09

86.596,21

0,09

1.153,00

Médio

98,30

1,09

123.540,49

0,12

1.156,00

Médio

98,30

1,09

123.861,93

0,12

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BG

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BC

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BC

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BF

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário BF

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário BF

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário AY

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

Funcionário AY

FOR/SLZ

FORTALEZA/S.LUIZ-TIRIRICAL

649,00

Médio

98,30

1,09

69.538,40

0,07

Funcionário AY

SLZ/BSB

S.LUIZ-TIRIRICAL/BRASÍLIA-INTL

1.544,40

Médio

98,30

1,09

165.477,83

0,17

Funcionário AY

BSB/CGH

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário BG

GRU/ASU

1.153,00

Médio

98,30

1,09

123.540,49

0,12

Funcionário BG

ASU/GRU

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS
GUARULHOS/ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI
ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI/GUARULHOS

1.156,00

Médio

98,30

1,09

123.861,93

0,12
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Fator de
Emissão
gCO2/km

Fator de
Correção

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

Funcionário BM

CGH/PPB

CONGONHAS/PRESIDENTE PRUDENTE

559,40

Médio

98,30

1,09

59.938,03

0,06

Funcionário G

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

2.354,70

Médio

98,30

1,09

252.299,04

0,25

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

1.654,60

Médio

98,30

1,09

177.285,43

0,18

Sigla
Aeroporto

Nome da Cidade do Aeroposto ou
Aeroporto de Chegada e Partida

Funcionário AO

GRU/FOR

GUARULHOS/FORTALEZA

Funcionário AO

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

Funcionário AY

GRU/FOR

Funcionário AY

Funcionário G

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

Funcionário AY

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

Funcionário AY

BSB/SLZ

BRASÍLIA-INTL/S.LUIZ-TIRIRICAL

Funcionário AY

SLZ/FOR

S.LUIZ-TIRIRICAL/FORTALEZA

Funcionário AY

FOR/GRU

FORTALEZA/GUARULHOS

Distância
Percorrida
(km)

Emissão de
CO2 em
toneladas

Percurso
(curto, médio
e longo)

Funcionário

Emissão de
CO2 em g

649,00

Médio

98,30

1,09

69.538,40

0,07

2.367,30

Médio

98,30

1,09

253.649,09

0,25
0,07

Funcionário AY

SLZ/FOR

S.LUIZ-TIRIRICAL/FORTALEZA

649,00

Médio

98,30

1,09

69.538,40

Funcionário BM

PPB/CGH

589,70

Médio

98,30

1,09

63.184,59

0,06

Funcionário AY

CGH/SSA

1.492,50

Médio

98,30

1,09

159.916,90

0,16

Funcionário AY

SSA/GRU

1.487,70

Médio

98,30

1,09

159.402,59

0,16

Funcionário BG

GRU/ASU

Funcionário BG

ASU/GRU

Funcionário BH

GRU/ASU

Funcionário BH

ASU/GRU

PRESIDENTE PRUDENTE/CONGONHAS
CONGONHAS/SALVADORDEP.L.E.MAGALHÃES
SALVADORDEP.L.E.MAGALHÃES/GUARULHOS
GUARULHOS/ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI
ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI/GUARULHOS
GUARULHOS/ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI
ASSUNCION-SILVIO
PETIROSSI/GUARULHOS

1.156,00

Médio

98,30

1,09

123.861,93

0,12

Funcionário AY

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

0,05

Funcionário AY

CNF/CGH

BH-CONFINS/CONGONHAS

593,50

Médio

98,30

1,09

63.591,74

0,06

Funcionário BB

CGH/BSB

CONGONHAS/BRASÍLIA-INTL

879,90

Médio

98,30

1,09

94.278,65

0,09

Funcionário BB

BSB/CGH

BRASÍLIA-INTL/CONGONHAS

905,20

Médio

98,30

1,09

96.989,46

0,10

Funcionário F

CGH/SDU

CONGONHAS/RJ-S.DUMONT

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

1.153,00

Médio

98,30

1,09

123.540,49

0,12

1.156,00

Médio

98,30

1,09

123.861,93

0,12

1.153,00

Médio

98,30

1,09

123.540,49

0,12

Funcionário F

SDU/CGH

RJ-STO DUMONT/CONGONHAS

366,90

Curto

175,30

1,09

70.106,15

0,07

Funcionário BI

AJU/GRU

ARACAJU/GUARULHOS

1.740,70

Médio

98,30

1,09

186.510,78

0,19

Funcionário BI

GRU/AJU

GUARULHOS/ARACAJU

1.725,70

Médio

98,30

1,09

184.903,58

0,18

Funcionário AY

GRU/SLZ

GUARULHOS/S.LUIZ-TIRIRICAL

2.432,30

Médio

98,30

1,09

260.613,65

0,26

Funcionário AY

SLZ/GRU

S.LUIZ-TIRIRICAL/GUARULHOS

2.380,00

Médio

98,30

1,09

255.009,86

0,26

Funcionário F

CGH/REC

CONGONHAS/RECIFE-GUARARAPES

2.141,40

Médio

98,30

1,09

229.444,59

0,23

Funcionário F

REC/GRU

RECIFE-GUARARAPES/GUARULHOS

2.134,50

Médio

98,30

1,09

228.705,27

0,23

Funcionário AY

GRU/FRA

9.715,70

Longo

110,60

1,09

1.171.266,50

1,17

Funcionário AY

FRA/QKL

GUARULHOS/FRANKFURT-INTL
FRANKFURT-INTL/COLOGNE-TRAIN
SATATION
COLOGNE-TRAIN
SATATION/FRANKFURT-INTL
FRANKFURT-INTL/GUARULHOS

102,20

Curto

175,30

1,09

19.528,07

0,02

163,80

Curto

175,30

1,09

31.298,41

0,03

9.715,70

Longo

110,60

1,09

1.171.266,50

1,17

9.715,70

Longo

110,60

1,09

1.171.266,50

1,17

102,20

Curto

175,30

1,09

19.528,07

0,02

163,80

Curto

175,30

1,09

31.298,41

0,03

9.715,70

Longo

110,60

1,09

1.171.266,50

1,17
0,05

Funcionário AY

QKL/FRA

Funcionário AY

FRA/GRU

Funcionário BG

GRU/FRA

Funcionário BG

FRA/QKL

Funcionário BG

QKL/FRA

GUARULHOS/FRANKFURT-INTL
FRANKFURT-INTL/COLOGNE-TRAIN
SATATION
COLOGNE-TRAIN
SATATION/FRANKFURT-INTL

Funcionário BG

FRA/GRU

FRANKFURT-INTL/GUARULHOS

Funcionário AY

CGH/CNF

CONGONHAS/BH-CONFINS

511,50

Médio

98,30

1,09

54.805,69

Funcionário AY

CNF/CGH

BH-CONFINS/CONGONHAS

593,50

Médio

98,30

1,09

63.591,74

0,06

Funcionário BG

GRU/FRA

GUARULHOS/FRANKFURT-INTL

9.715,70

Longo

110,60

1,09

1.171.266,50

1,17

Funcionário BG

FRA/QKL

Funcionário BG

QKL/TXL

Funcionário BG

TXL/FRA

FRANKFURT-INTL/COLOGNE-TRAIN
SATATION
COLOGNE-TRAIN SATATION/BERLINTEGEL
BERLIN-TEGEL/FRANKFURT-INTL

102,20

Curto

175,30

1,09

19.528,07

0,02

460,60

Curto

175,30

1,09

88.010,07

0,09

525,60

Médio

98,30

1,09

56.316,46

0,06

