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RESUMO

A frota nacional de veículos automotores aumentou em ritmo acelerado a partir da década de 1970 (IPEA,2011) provocando diversos problemas 
ambientais, de mobilidade urbana e saúde pública. O setor de transportes apresenta elevado potencial na emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) 
(CENAMO,2004). O efeito estufa é um fenômeno natural, mas o que é preocupante é seu agravamento. Este que tem como causa a concentração 
de gases, na atmosfera, oriunda, principalmente, da combustão de combustíveis fósseis. Os principais gases emitidos pela queima dos 

combustíveis fósseis são o dióxido de carbono (〖CO〗_2), o metano (〖CH〗_4) e o óxido nitroso (N_2 O) (IPCC, 2007). No Brasil, foi criada uma 
lei como medida de controle e definição de metas, instituindo a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), utilizando como base o 
desenvolvimento de inventários de emissões dos Gases de Efeito Estufa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estipulou limites máximos de 
emissões dos diferentes gases, mas que são extrapolados em sua maioria, sendo uma das causas provenientes dos transportes. No âmbito da 
saúde pública, a concentração desses gases na atmosfera está, possivelmente, relacionada com irritação da mucosa nasal, dor de cabeça, doenças 
alérgicas, câncer de pulmão e muitos problemas respiratórios (CETESB). Com os inventários de emissões de tais gases, pode-se ter uma análise 
crítica dos impactos nas dimensões econômica, social e ambiental que tangem a sustentabilidade (YU, 2004). O presente trabalho teve como 
objetivo estimar a quantidade de carbono equivalente proveniente dos veículos automotores emitida pelos funcionários no deslocamento casa-
trabalho, no período de um ano. Além disso, foi calculada a quantidade de árvores necessárias a compensação das emissões por meio de 
reflorestamento. A empresa analisada possui 138 funcionários e está situada no município de Monte Alto (SP), com 49.721 habitantes e uma área 
de 346,950 km². A ferramenta utilizada para o cálculo da quantidade de carbono equivalente foi o GHG Protocol, mundialmente usada por 
instituições e governos para análise crítica das emissões de GEE. Para este trabalho foi utilizada apenas a seção que se refere ao Deslocamento 
Casa-Trabalho, encontrada no Escopo 3, sendo que há três opções para cálculo. Os cálculos foram feitos com base no inventário do ano de 2016, 

e usando apenas as opções 2 e 3, com o intuito de comparação dos parâmetros utilizados. Os resultados encontrados foram de 24,59 t〖CO〗_2 

e e de 23,254 t〖CO〗_2 e, respectivamente, para as opções 2 e 3. As diferenças de resultados ocorrem devido aos critérios adotados para a 
mensuração, sendo que na opção 2 utiliza-se o tipo de combustível utilizado pelo veículo e na opção 3 a distância média por dia. A principal 
medida adotada para a mitigação será o plantio de árvores nativas da região em questão. Para tal cálculo será usado a proporção de 7,14 árvores 

por tonelada de 〖CO〗_2 equivalente, o que resulta em 176 árvores a serem plantadas, adotando a opção 2, como medida conservadora. Uma 
próxima etapa de cálculo será a utilização de um fator relacionado à temperatura do motor do veículo e à distância percorrida. As emissões 
desses gases são inevitáveis, mas podem ser controladas e reduzidas, portanto com o estudo feito conclui-se que há a necessidade de adoção de 
medidas de gestão pública, como a implantação de linhas de ônibus que cheguem as proximidades do Distrito Industrial. Em relação à gestão 
privada, pode-se citar como soluções o incentivo de caronas e implantação de serviços de vans.
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