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Este trabalho objetiva analisar a compensação da emissão de CO2gerado a partir do 

consumo de combustível da frota de veículos de uma instituição de educação 

superior, através do plantio de mudas de espécies nativas por calouros ingressantes 

da IES. Em termos metodológicos adotou-se a abordagem quantitativa para analisar 

os dados referentes ao consumo de combustível pela frota oficial de veículos da IES 

no período de outubro de 2013 a setembro de 2015. As estimativas de emissões foram 

calculadas com base no método tier1 – top down e para efeito de compensação foram 

computadas 8 árvores para cada tonelada de CO2 emitida. O plantio das mudas por 

alunos ingressantes de diversos cursos da IES se constitui em uma relevante prática 
de educação ambiental e marca o compromisso institucional com a preservação do 

ambiente. Por outro lado, com o estudo verificou-se que o plantio neutraliza em 

60,41% a emissão de CO2. 
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OBJETIVOS 

A temática ambiental tem ganhado cada vez mais relevância ao passo em que os 

impactos da ação antrópica sobre o ambiente têm se tornado cada vez mais perceptíveis. 

Desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, vários países têm assumido o 

compromisso de reduzir o número de emissões de dióxido de carbono (CO2), gás do efeito 

estufa, GEE, responsável pelo aquecimento global. O Brasil, como um dos signatários do 

protocolo, deve adotar práticas que promovam a redução de emissão de GEE no ambiente. 

Tais medidas são executadas em duas frentes, cuja mais importante é chamada de “ação 

doméstica”. Mais recentemente na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em 

Paris, foi estabelecido um novo acordo cujo objetivo central consiste em “fortalecer a resposta 

global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os 

impactos decorrentes dessas mudanças”. Para o alcance do objetivo cada país formulará seu 

compromisso, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas 

(iNDC, na sigla em inglês), que levará em conta o que cada governo considera viável a partir 

do cenário social e econômico local (BRASIL, 2016). Nesse sentido, os órgãos 

governamentais, privados, a sociedade organizada e todos os cidadãos devem contribuir com 

uma parcela desta redução através de políticas públicas, legislações e mudanças na condução 

de hábitos relacionados ao consumo de bens e ao descarte de resíduos, entre outros. 

O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), visando mobilizar todos 

os agentes do setor público, determinou a instalação em todos os órgãos públicos federais do 

Plano de Gestão e Logística Sustentável (PGLS), que deve versar sobre a racionalização de 

consumo e dos gastos públicos.  A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) executa essa 

ordem através da Comissão de Gestão Ambiental (CGA), órgão que auxilia a reitoria nos 

aspectos que dizem respeito ao meio ambiente e, entre eles, às emissões atmosféricas. Um dos 

tópicos do Plano trata do deslocamento de pessoal e, nesse âmbito, a CGA tem feito a 

avaliação semestral do consumo de combustível e da situação da frota de veículos oficial da 

UFPB, buscando racionalizar os gastos do setor e aumentar sua eficiência. O trabalho a seguir 

trata do levantamento dos dados de consumo de combustível entre os meses de outubro de 

2013 e setembro de 2015da análise das emissões de CO2no mesmo período e do impactodo 

plantio de mudas nativas da Mata Atlântica durante a realização de um evento de recepção aos 

ingressantes, conhecido como trote verde, na compensação das emissões atmosféricas 

decorrente do uso da frota de veículos da UFPB.  

 

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

No início da década de 1990 ocorreu o início de um grande debate a respeito das 

mudanças climáticas causadas pelas ações humanas no ambiente. A discussão mediada pela 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento deu seu grande 

primeiro passo no Rio de Janeiro e a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) apresentou as bases da Convenção dos Quadros Sobre Mudança do Clima. Em 1997, o 

Protocolo de Quioto firmou o compromisso de 39 países desenvolvidos – maiores 

responsáveis pelas emissões globais – na diminuição de suas emissões de GEE. De modo 

geral, para que os signatários contribuam com essa redução, devem tomar uma série de 

medidas estabelecidas no Protocolo. Assim, devem ser implementadas ações chamadas 

domésticas. Ou seja, uma série de medidas internas que fomentem a redução de emissões de 

GEE, como a fiscalização de emissões, restrições às empresas, valoração ambiental, 

implementação de regulação ambiental mais rígida, racionalização do consumo, dentre outras. 

“A priorização das ações domésticas estabelece que 90% da meta de redução de emissões de 
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GEEs de cada país devem ser atingidas através da implantação de ações domésticas e só 10% 

através do comércio de emissões” (SEIFFERT, 2009. p. 31). 

Dentro dessa perspectiva, o Brasil vem implementando uma série de ações domésticas 

que colaboram com a redução de emissões atmosféricas. O Ministério de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) instituiu através da Instrução Normativa nº 10, de 12 de 

novembro de 2012, publicado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 

o Plano de Gestão e Logística Sustentável (PGLS). Esta regulamenta o Decreto nº 7746, de 05 

de junho de 2012, que estabeleceu a Comissão Ministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública (CISAP). A CISAP estabelece critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento sustentável nacional na administração pública federal. 

 De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), as 

emissões de CO2 e de outros GEE levam ao aumento da temperatura da Terra e, 

consequentemente, causam impactos diretos e indiretos a todo o ecossistema. “A remoção e 

fixação do carbono na atmosfera na biosfera terrestre é uma das opções que vem sendo 

propostas para compensar a emissão desse gás” (LACERDA, et. al. 2005, p. 2). E ainda de 

acordo com o IPCC, para as fontes móveis, a emissão de CO2 é responsável por 97% das 

emissões totais de GEE, o que justifica o monitoramento e controle das emissões desse gás 

para uma frota de veículos. 

Com os dados levantados junto aos órgãos responsáveis através de visitas ao setor 

responsável pelo objeto de estudo, a Divisão de Transportes (DIVITRANS), bem como a 

consulta aos relatórios de gestão dos anos de 2013, 2014 e 2015, elaborados pela PróReitoria 

de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN), foi feita uma análise da evolução do 

consumo de combustível entre os meses de outubro de 2013 e setembro de 2015. Para tal, foi 

utilizado o software Excel, para sistematização dos dados em gráficos e tabelas. Observado 

que não há nenhum método para a realização da estimativa de emissões em utilização na 

UFPB, pesquisou-se uma metodologia aplicável para estimar o impacto da frota de veículos 

da UFPB nas emissões atmosféricas. Com esse fim, está em fase de implantação o 

monitoramento com base no método tier 1 - top down, que calcula o teor de carbono e as 

emissões correspondentes de gás carbônico (CO2) a partir do consumo e do tipo de 

combustível queimado. Este método foi citado pelo “GoodPracticeGuidanceandUncertainty 

Management in NationalGreenhouseInventories – Revised 1996 IPCC Guidelines for 

NationalGreenhouseGas” como a melhor forma de estimar as emissões dos GEE a partir de 

fontes móveis. Este métododetermina a conversão de todas as variáveis de consumo do 

combustível para uma unidade comum e, em seguida, para um número de emissões reais de 

gás carbônico (CO2) equivalente. Os fatores de conversãonecessários para a aplicação do 

método podem ser obtidos através de documentos do Ministério de Ciências e Tecnologia 

(MCT), da Agência Natural do Petróleo (ANP) e do Balanço Energético Nacional do 

Ministério de minas e energia (MME). O método Top Down determina a conversão de todas 

as variáveis de consumo do combustível para uma unidade comum. As respectivas 

quantidades de combustível consumido (CA) são tomadas em metros cúbicos (m³) e 

transformadas em uma unidade comum de consumo de energia (CC), em terajoules (tJ), 

através de um fator de conversão. O CC é obtido através da equação 1, abaixo: 

(1) Onde: 

 45,2 x  tJ = 1 Tonelada equivalente de petróleo (tEP); 

 Fconv = fator de conversão da unidade física de medida da quantidade de combustível para 

tEP, com base no poder calorífico superior (PCS) do combustível. É obtido no Balanço 

Energético Nacional, do MME (www.mme.gov.br). Os valores são exibidos na Tabela 1: 

 

http://www.mme.gov.br/
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Tabela 1: Fatores de conversão. 

Combustível 
Fator de Conversão tabelado BEN 

(Fconv) - tEP/m³ 

Gasolina 0,7700 

Óleo Diesel 0,8480 

Etanol 0,5100 

Álcool Anidro 0,5340 

Gasool (Gasolina C) 0,7110 

Biodiesel 0,7920 

Biodiesel (B5) 0,8452 

Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2014. 

 

Os valores de gasool (gasolina comum) e diesel B5 (mistura de óleo diesel, com 5% de 

biodiesel puro - B100) foram obtidos através de média ponderada entre os componentes 

principais da mistura, tomando como peso suas devidas proporções; 

 Fcorr = fator de correção de Poder Calorífico Superior (PCS), para Poder Calorifico Inferior 

(PCI). De acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), para combustíveis 

sólidos e líquidos o Fcorr = 0,95. Para os gasosos, o Fcorr = 0,90.  

 

A quantidade de carbono (QC), em toneladas de carbono (tC), emitida na queima do 

combustível é obtida através da equação 2: 

 

(2) . Onde: 

 

 Femiss = fator de emissão de carbono, em tC/tJ, de cada combustível. Os valores adotados 

aqui têm como base o guia do IPCC (1996), supracitado (Tabela 2): 

 
Tabela 2: Fatores de emissão. 

Combustível Femiss (tC/TJ) 

Gasolina 18,9 

Óleo Diesel 20,2 

Etanol 14,81 

Álcool Anidro 14,81 

Gasool (Gasolina C) 17,88 

Biodiesel (B5) 19,29 

Fonte: IPCC (1996) 

 

Finalmente, as emissões reais de carbono, em toneladas (tECO2) podem ser estimadas 

a partir da quantidade de carbono emitida. Equação 3: 

(3) . Onde: 

 

 44/12 = Conversão entre pesos moleculares (44 t CO2 corresponde a 12 t de C ou 1t CO2 = 

0,2727 t C). 
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RESULTADOS 

A evolução do consumo de combustível, em litros, registrado durante o período de 

estudo está contido no gráfico 1,a seguir: 

 

Gráfico 1: Consumo de combustível, em litros – out/13 a set/15 

 
O consumo mensal máximo, o médio e o mínimo, bem como o desvio padrão por 

combustível estão listados na tabela 3, a seguir: 

 
Tabela 3: Consumo mensal máximo e mínimo registrado e consumo médio, em litros 

Combustível 
Consumo 

máximo 
mês 

Consumo 

mínimo 
Mês 

Consumo 

médio 

Desvio 

Padrão 

Gasool (Gasolina 

C) 10300,00 out/13 4660,89 jan/15 7350,06 1496,15 

Etanol 9530,00 jan/14 0 nov/13 1075,05 1867,38 

Óleo Diesel (B5) 13713,64 mar/15 3381,03 jan/14 8224,53 3144,79 

 

Em média, o consumo mensal de diesel e de gasolina durante o período estudado é 

equivalente. Entretanto, o óleo diesel é muito mais poluente que a gasolina e responsável pelo 

maior número de emissões da frota. O uso de etanol é muito pequeno em comparação aos 

outros dois combustíveis, porém o pico de utilização em janeiro de 2014, ultrapassando o 

consumo de gasolina e óleo diesel, mostra o impacto causado nas emissões atmosféricas de 

CO2. 

A evolução nos valores de emissão de toneladas de CO2 estimado estão dispostos no 

gráfico 2, abaixo: 
Gráfico 2: estimativa de emissões mensais de tCO2, por combustível – out/13 a set/15 

 
 A emissão mensal máxima, média e mínima, bem como o desvio padrão por 

combustível estão listados na tabela 4, a seguir: 

 
Tabela 4: Emissão mensal máxima e mínima registrada e média 
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Combustível 
Emissão 

Máxima 
Mês 

Emissão 

Mínima 
Mês2 Média Desvio padrão 

Gasool (Gasolina C) 20,61 out/13 9,33 jan/15 15,13 2,99 

Etanol 11,33 jan/14 0,00 nov/13 1,17 2,22 

Óleo Diesel (B5) 35,22 mar/15 8,68 jan/14 21,63 8,08 

 Analisando o gráfico e a média de emissões de CO2 por combustível, é possível 

perceber que promover a reinclusão de etanol na rotina de abastecimento da frota de veículos 

da UFPB é de suma importância para a diminuição de CO2 lançado na atmosfera. Atualmente, 

a Divitrans promove uma rotina de abastecimento que inclui o etanol e os resultados dessa 

rotina deverão ser observados ao longo dos meses conseguintes. O uso de óleo diesel é o 

responsável pelo maior número de emissões, sinalizando a necessidade de racionalização no 

uso de veículos pesados. O gráfico 3 abaixo mostra a relação de emissão em tCO2 e o 

consumo em m³, comprovando que o acréscimo de etanol na rotina de abastecimento em 

janeiro de 2014 contribui para a diminuição significativa dessa relação. 

 

Gráfico 3: relação emissão consumo (tCO2 /m³) 

 
 

 Para promover a compensação do CO2 emitido pela frota de veículos da UFPB, a CGA 

faz o levantamento da quantidade de mudas plantadas através do trote verde. Um estudo feito 

pela USP por Lacerda (2009) sinaliza que para neutralizar uma tonelada de CO2 da atmosfera 

é necessário que se faça o plantio de, em média, 8 árvores nativas da mata atlântica. A 

emissão total durante o período analisado foi de 910,31 toneladas de CO2. Portanto, a 

neutralização total do CO2 emitido se daria através do plantio de 7285 árvores. Através do 

trote verde a Comissão de Gestão Ambiental e a Prefeitura Universitária da UFPB plantam 

semestralmente 1100 árvores nativas em áreas de recuperação de mata e ambientes comuns. 

Ou seja, durante o período de estudo de 24 meses foram plantadas 4400 árvores nativas de 

mata atlântica. Isso equivale a neutralização de 60,41% da quantidade de mudas necessárias 

para a neutralização total. O gráfico 4 mostra a quantidade de CO2 emitida em comparação 

com a quantidade fixada através do plantio de mudas. 
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Gráfico 4: quantidade de CO2 emitida x Quantidade de CO2 fixada 

 
 

 

 

 

CONCLUSÕES  

O plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica além de consistir em uma 

relevante prática de educação ambiental, na medida em que realiza-se a recepção aos calouros 

ingressantes na Universidade conscientizando-os sobre a importância da preservação do 

ambiente natural, mitiga parcialmente os danos decorrentes da emissão de GEE oriundos da 

frota oficial. Por fim, os dados anteriormente apresentados reforçam a importância de 

promover ações de compensação de carbono através de iniciativas como o trote verde, que 

traz benefícios ao meio ambiente e a qualidade de vida da população que utiliza o ambiente 

universitário. 
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