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RESUMO
Desde as revoluções industriais, o homem tem usado cada vez mais máquinas e
tecnologia para ajudar na produção de bens de consumo. A preocupação ambiental
tem aparecido desde o início dos anos 70 por meio de conferências mundiais e
criação/ fortalecimento de ONG’s que visam o Desenvolvimento Sustentável. A
emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) é uma das problemáticas que vem sendo
alvo de pesquisas pelo fato de ter grande contribuição com as mudanças climáticas.
O presente trabalho tem por objetivo determinar a compensação ambiental ao
quantificar as emissões de GEE, em toneladas de Dióxido de Carbono equivalente
(CO2eq), pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), por meio da metodologia
GHG Protocol, disponibilizada pela Fundação Getúlio Vargas, e pelo método tier 1,
apresentado no livro guia do IPCC (2006). As 18,536 toneladas de CO2eq emitidas
anualmente pelas máquinas e implementos agrícolas do Jardim Botânico podem ser
compensadas com o plantio de 133 árvores de espécies nativas da mata atlântica. Os
resultados demonstram o valor de árvores necessárias para compensar o equivalente
a um ano de emissões, evidenciando a necessidade de redução dos GEE, se possível,
pela substituição dos combustíveis utilizados na manutenção do JBRJ.
PALAVRAS – CHAVE: Poluição atmosférica; quantificação; plantio de árvores.

ABSTRACT
Since the first industrial revolution, the human race has used machines and technology
to help on consumer good’s production. The environmental concern has showed up
on the earlies 70’s through global conferences and ONG’s creation & reinforcement
that aim at sustainable development. The greenhouse gas (GHG) emission is one of
the researches target issues by the fact of being a huge contribution of climate
changes. This study has an environmental compensation goal by quantifying the GHG
emissions, on tones of equivalent carbon dioxide (CO2eq), made by Rio de Janeiro
Botanical Garden (JBRJ, in Portuguese), using the GHG Protocol methodology
(available at Getúlio Vargas Foundation) and the tier 1 methodology present by IPCC
guidelines (2006). The 18.536 CO2eq tones emitted by Botanical Garden agricultural
implements and machines can be compensated with 133 Atlantic forest trees species
planting. The results demonstrate the trees numbers needed to compensate one-year
equivalent emissions, pointing the GHG reduction necessity, if possible, by the
substitution of used fuel on the Botanical Garden maintenance.
KEY WORDS: Atmospheric pollution; measurement; tree planting.
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1. INTRODUÇÃO
O ser humano utiliza recursos da natureza desde os primórdios de sua
existência. Seja para se alimentar, fazer ferramentas, abrigos, se aquecer, caçar,
dentre outros. Grande parte das atividades antrópicas geram gases que são lançados
na atmosfera. Ao longo dos anos, esses gases alteram o aspecto climático das regiões
do planeta tornando-o habitável, porém, o aumento de sua concentração foi motivo de
preocupação de ambientalistas e pesquisadores. Estudos já comprovados e
consolidados pela comunidade científica de vários países diferentes evidenciam essa
preocupação.
A revolução industrial (séc. XVIII ao XIX) foi o grande marco na mudança dos
processos de manufatura, substituindo o artesanato pelas máquinas a vapor para
fabricação de bens de consumo.
Essas máquinas eram movidas a carvão substituindo a força humana e animal.
O carvão era queimado, esquentava água e seu vapor utilizado para fazer a máquina
funcionar, como consequência, vários gases eram emitidos nesse processo
(INFOESCOLA, 2020).
Com o passar do tempo, o carvão perdeu espaço para os combustíveis
derivados do petróleo e a máquina a vapor foi substituída pelos motores a combustão
interna. Nessa época que se teve o desenvolvimento dos primeiros motores e das
primeiras ideias de automóveis para deslocamento de pessoas. Não deixando as
locomotivas de lado (NEVES; SOUSA, 2020).
Não demorou muito para esse avanço chegar às áreas rurais e ser utilizado
para aumentar a eficiência de processamento, plantios, colheitas e transporte de
produtos agrícolas com o uso de tratores e implementos agrícolas. Esses tratores e
implementos também evoluem com o tempo, hoje têm-se vários tipos cada vez mais
avançados, servindo para diferentes tipos de trabalhos e terrenos (SOHISTORIA,
2020).
Logo, com esse avanço, cada vez mais tratores e implementos foram sendo
utilizados, isso provocou um aumento grande do número de gases emitidos por eles
por conta dos seus motores a combustão. CO2, O3, N2O, CH4, são alguns exemplos
desses gases, por conta da queima de combustíveis fósseis, álcool e Biodiesel, sendo,
os principais responsáveis pela intensificação do “efeito estufa”, que está sempre em
pauta nos problemas referentes às questões ambientais (NEVES; SOUSA, 2020).
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Com isso, surgiu a necessidade de se promover reuniões e conferências
internacionais para debater as causas do “efeito estufa”, desenvolver programas de
redução dessas emissões e promover acordos entre os países para diminuir os efeitos
sobre o clima do planeta.
Sendo assim, conferências internacionais como a de Estocolmo (1972), o
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (1988), a ECO 92
(1992), o Protocolo de Kyoto (1997) e a Rio +20 (2012) foram promovidos e
apresentaram diretrizes, relatórios, estudos, avaliações, metas e objetivos, além de
muitos outros programas para diminuição da emissão de gases de efeito estufa (GEE).
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2. OBJETIVOS
O presente trabalho busca utilizar as metodologias do Programa Brasileiro
GHG Protocol (Greenhouse gas protocol) e o método tier 1, apresentado pelo guia
IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, 2006), para estimar a
quantidade de carbono equivalente emitido e dimensionar a compensação ambiental
necessária para compensar as emissões de GEE provenientes de fontes móveis na
manutenção e conservação do Jardim Botânico do Estado do Rio de Janeiro no ano
de 2018.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA
3.1. EFEITO ESTUFA
O efeito estufa é um fenômeno natural e acontece pela capacidade de certos
gases em refletir parte da energia solar que chega ao planeta, reter a radiação
infravermelha proveniente da superfície da terra (comprimentos de onda maior) e
manter sua temperatura média ideal para a sobrevivência do ser humano (MMA,
2020).

Figura 1 – Ilustração do Efeito Estufa.
Fonte: Associação de Produtores de Biodiesel no Brasil – Aprobio, 2019.

Uma pequena parcela da energia proveniente do sol é refletida diretamente
para o espaço, outra parcela consegue passar por essa camada de gases por ter um
comprimento de onda pequeno. Parte dessa segunda parcela é absorvida pelos
oceanos e pela superfície terrestre. A parte que é emitida após a radiação pela
superfície terrestre tem um comprimento de onda maior, sendo retida pelos gases.
Essa diferença de ondas se dá pela diferença de temperatura do sol e da superfície
da terra. A retenção de calor que é o famoso efeito estufa (MMA, 2020).
A atmosfera é formada por diferentes gases, porém, os mais importantes e
considerados nos estudos do efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o
monóxido de carbono (CO), os clorofluorcarbonetos (CFC’s) (que vem sendo
substituídos pelos hidrofluorcarbonos – HFC’s que não agridem a camada de ozônio
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– O3, mas tem potencial de aquecimento global), óxidos de nitrogênio (NxOx), gás
metano (CH4) e Hexafluoreto de enxofre (SF6).
Dentre as atividade antrópicas, a agricultura e a queima de combustíveis
fósseis são os principais responsáveis pelo aumento desses gases, principalmente
entre as décadas de 60 a 90, onde se teve um aumento significativo na produção
automobilística, frotas de carros nos centros urbanos e máquinas no meio rural
(PILLON; MIELNICZUK, 2002).
3.1.1. DIÓXIDO DE CARBONO
O dióxido de carbono é uma molécula composta por um átomo de carbono e
dois átomos de oxigênio, representado por CO2. É o gás mais abundante dos GEE e,
também, usado como referência para classificar o poder de aquecimento global dos
demais gases, medidos em CO2 equivalente.
Sua principal fonte provém de atividades humanas como a queima de
combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) e remoção de florestas para o
plantio. Estima-se que a quantidade de carbono na atmosfera aumentou 35% desde
a era industrial graças a essas atividades antrópicas (MMA, 2020).
A emissão de CO2 se dá pela combustão completa do combustível fóssil. Na
Europa, os carros são os maiores poluentes contabilizando cerca de 60,7% do total
de emissões de CO2 em transportes rodoviários. Atualmente, tem-se a discussão
sobre automóveis movidos a energia elétrica serem mais sustentáveis, levando em
consideração não somente a quantidade de dióxido emitido, mas, também, os
provenientes de sua produção e disposição (PARLAMENTO EUROPEU, 2019).
Ele também é usado em bebidas gasosas, cirurgias, estruturas metálicas,
extintores de incêndio, máquinas de solda, etc. Além de ser um dos compostos
essenciais para a realização da fotossíntese das plantas (ALVES, 2020).
3.1.2. MONÓXIDO DE CARBONO
O monóxido de carbono é formado por somente um átomo de carbono e um
átomo de oxigênio. É um gás inflamável, incolor, inodoro, tóxico ao homem produzido
pela combustão incompleta dos combustíveis (condições de pouco oxigênio)
(FERREIRA, 2020).
O gás é prejudicial ao ser inalado pois é intoxicante. Em grandes quantidades
pode levar a morte por asfixia.
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3.1.3. CLOROFLUORCARBONETOS
Os Clorofluorcarbonos (CFC’s) são substâncias artificiais, criadas pelo homem
no início do séc. XX para serem utilizadas na indústria de refrigeração e ar
condicionado, espumas, aerossóis, extintores de incêndio, etc. (MMA, 2008).
Além de GEE, os CFC’s destroem a camada de ozônio (descoberta feita na
década de 70) que absorve boa parte da radiação ultravioleta (UV) provinda do Sol. A
diminuição significativa dessa camada contribui para o aumento da incidência dos
raios UV’s prejudiciais à saúde do homem e de outros seres vivos, ao clima e a
produção agrícola (MMA, 2008).
Em 1990, o Brasil aderiu à Convenção de Viena e ao Protocolo de Montreal,
por meio do Decreto nº 99.280/90, se comprometendo a eliminar completamente os
CFC’s até janeiro de 2010. Para isso, foi desenvolvido o Plano Nacional de Eliminação
de CFC’s (PNC), aprovado em julho de 2002, abrangendo investimentos e estudos
nos setores de refrigeração, aerossóis, espumas, esterilizantes, solventes e
Inaladores de Dose Medida (MDIs).
Atualmente, se utilizam os hidrofluorcarbonos (HFC’s) como substitutos dos
CFC’s, pois não agridem a camada de ozônio, contudo, tem alto potencial de
aquecimento global (MMA, 2020).
3.1.4. ÓXIDOS DE NITROGÊNIO
Os óxidos de nitrogênio (NOx), moléculas compostas por átomos de Nitrogênio
e Oxigênio, provém de atividades bacterianas, erupções vulcânicas e queima de
biomassa (provocadas por fontes naturais). Porém, as principais fontes de formação
desse óxido provêm do tráfego automobilístico, combustão em caldeiras e fornos,
considerados importantes contaminantes ambientais (participação em chuva ácida) e
responsáveis pelo smog fotoquímico (CÓNSUL et al., 2004).
De acordo com SCHNEIDER e GRANT, citado por Filho (2016), os NOx são
poluentes primários, participam de complexas reações fotoquímicas, contribuindo
para o aumento de poluentes secundários na atmosfera, como ozônio, peróxidos,
formaldeídos, etc. E, nos principais centros urbanos do país, as concentrações de NOx
e de Ozônio (O3) vem, às vezes, ultrapassando os padrões de qualidade do ar.
Os NOx formados em equipamentos de combustão são, basicamente, o óxido
nítrico (NO), o dióxido de nitrogênio (NO2) e o óxido nitroso (N2O), este último,
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produzido em equipamentos específicos pela combustão de leito fluidizado. Esses
gases se formam pela reação do nitrogênio do combustível com oxigênio, encontrados
em maiores concentrações nas câmaras de combustão (FILHO, 2016).
Também provenientes do tratamento de dejetos animais e uso de fertilizantes,
possuem um poder de aquecimento global 310 vezes maior que o CO2 (MMA, 2020).
3.1.5. GÁS METANO
O Metano (CH4) provém da decomposição de matéria orgânica, geralmente
encontrado em lixões/aterros sanitários, reservatórios de hidrelétricas e criação de
gado (MMA, 2020).
Desde 2010, oficializado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº
12.305 de 2 de agosto de 2010, os lixões e vazadouros foram proibidos, o prazo era
até 2014 para total encerramento das atividades. Em 2015 houve uma emenda (PL
2.289/2015) estabelecendo o prazo de até 2018 para grandes metrópoles e 2021 para
pequenas cidades. No estado do Rio de Janeiro, os Aterros Sanitários estão tendo
mais investimento por diminuir a emissão de metano diretamente na atmosfera pelo
fato de o gás gerado ser captado e queimado no local ou ser usado para geração de
energia (MMA, 2020).
Por ser um país considerado agrícola, a produção de animais é em larga escala
(comparado com outros países), sendo assim, número de cabeças de gado vem
aumentando ao longo do tempo. Pela estatística do IBGE (2016), o efetivo nacional
de bovinos atingiu a marca de 218,2 milhões de cabeças, a maior desde 1974, início
da série histórica estudada.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2020), o gás metano tem
poder de aquecimento global 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Ele, portanto,
é mais preocupante, sendo sua eficiência na captura de radiação maior que o CO2, se
tornando o segundo gás de maior relevância nos estudos mundiais por conta da sua
concentração alta em relação aos outros GEE (exceto CO2).

3.1.6. HEXAFLUORETO DE ENXOFRE
O gás SF6 é não inflamável, não tóxico, incolor, inodoro e insípido à temperatura
ambiente e pressão atmosférica. Possui resistência dielétrica e grande estabilidade
térmica (GAMA GASES, 2016).
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Não configura como um dos gases GEE de maiores concentrações no planeta,
porém, apresenta alto potencial de aquecimento global (23.900 vezes mais ativo no
efeito estufa que o CO2). Sua emissão provém da distribuição de energia elétrica,
usado na interrupção de corrente elétrica e como isolamento de segurança na
transmissão e distribuição de eletricidade, utilizado em disjuntores e equipamentos de
alta tensão e na indústria de fundição de magnésio (SANTOS, 2019).
3.2. CONFERÊNCIAS MUNDIAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Com a industrialização, alta produção de bens de consumo, aumento no uso
de máquinas industriais, utilização de combustíveis fósseis, a liberação de gases foi
aumentando significativamente desde o início do séc. XX.
Após a Segunda Guerra Mundial, o medo da poluição por radiação cresceu
graças à era nuclear. Nos anos 60, com a ida do homem à Lua, a imagem da Terra
vista de fora emocionou e chamou a atenção de ambientalistas pelo fato de vivermos
em um único planeta – com sua fragilidade e interatividade de todo o ecossistema,
surgindo a consciência coletiva de preservá-lo (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020).
3.2.1. CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO, 1972
A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano foi realizada
em Estocolmo, na Suécia em junho de 1972. Nela que foi produzida a Declaração
sobre Ambiente Humano (Declaração de Estocolmo), estabelecendo princípios para
questões ambientais internacionais como gestão de recursos naturais, direitos
humanos, prevenção da poluição e relação entre ambiente e desenvolvimento. A
conferência também levou à elaboração o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), contendo 26 princípios, que dariam continuidade ao
planejamento das diretrizes (JORNAL DO SENADO, 2012).
Segundo Ribeiro, citado por PROCLIMA (2001), a conferência contou com 113
países e mais de 400 instituições governamentais e não governamentais. Além da
poluição atmosférica, foram tratadas as poluições do solo e das águas e a
preocupação com crescimento demográfico alto às custas dos recursos naturais.
De acordo com Machado, citado por Costa, Damasceno & Santos (2006), esse
encontro ainda foi marcado pelas diferenças de perspectivas entre os países
desenvolvidos e os em desenvolvimento, onde os chamados desenvolvidos
propuseram um programa voltado para a conservação dos recursos naturais. Por
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outro lado, os chamados em desenvolvimento justificavam a necessidade de um
rápido desenvolvimento econômico por causa de problemas sociais como miséria,
falta de moradia, saneamento básico e risco de doenças infecciosas.
3.2.2. PAINEL

INTERGOVERNAMENTAL

SOBRE

MUDANÇAS

CLIMÁTICAS (IPCC), 1988
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sigla em inglês, foi criado
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU Meio Ambiente) e
pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 1988 com o objetivo de
proporcionar a todos os governos de todos os níveis, informações científicas que
possam usar para desenvolver políticas relacionadas ao clima, além de ser usado em
negociações para programas direcionados a mudanças climáticas.
Conta com 195 países e milhares de cientistas voluntários de todo o mundo
para ler e credenciar artigos científicos, promovendo uma base de dados confiável
sobre o conhecimento em mudanças climáticas, seus impactos, e possíveis riscos, e
como adaptar e mitigar os problemas enfrentados (IPCC, 2020).
Os Relatórios de Avaliação do IPCC são formados pela contribuição de três
grupos de Trabalho e um Relatório de Síntese que integra essas contribuições e
qualquer relatório especial preparado durante as avaliações. Esses grupos olham
cada um para um aspecto diferente da ciência, sendo eles (MCTIC, 2020):


Grupo de trabalho I: Base da ciência física;



Grupo de trabalho II: Impactos, adaptação e vulnerabilidade;



Grupo de trabalho III: Mitigação das mudanças climáticas;

O IPCC também possui a Força-Tarefa sobre inventários nacionais de gases
de efeito estufa (TFI, sigla em inglês), que tem como objetivo desenvolver e apurar a
metodologia de cálculos e relatórios de emissões nacionais de GEE, estudos estes
que foram considerados no presente trabalho (IPCC, 2020).
O programa foi concebido em outubro de 1999 com colaboração da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, sigla em
inglês) e Agência Internacional de Energia (IEA, sigla em inglês). Os objetivos da
força-tarefa são desenvolver e refinar uma metodologia, de acordo internacional, para
cálculo da emissão e captura de GHG (Greenhouse Gas) na atmosfera e encorajar o
amplo uso da metodologia pelos países participantes do IPCC (IPCC, 2020).
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Essa força-tarefa desenvolveu dois tipos de metodologia: Bottom-up e Topdown. A primeira leva em consideração o consumo de energia por tipo de combustível
(suas características) e os equipamentos utilizados. A segunda se baseia no consumo
de combustível, estimando um balanço das emissões de CO2 (CARTILHA SENAI,
2020).
São três níveis de metodologia: tier 1, tier 2 e tier 3. Cada um exige um nível
de complexidade diferente na coleta de dados. O tier 1 é o método mais simples,
quando se tem uma limitação na quantidade de informação e/ou não há fator de
emissão específica para o país ou setor, sendo disponibilizados dados padrão
(defaults). O tier 2 é um nível intermediário, quando se tem dados de emissão
específicos do país ou região, sendo necessário informar a sua forma de obtenção. O
tier 3 é o mais complexo, exige maior detalhamento, os métodos são específicos e
mais precisos, muitas vezes, utilizando outras metodologias próprias incluindo o uso
de modelagem (CARTILHA SENAI, 2020).
O IPCC alertou que a emissão de GEE aumentou muito entre 2000 e 2010,
apesar dos esforços para reduzi-los, todavia, os especialistas afirmaram que é
possível limitar o aumento da temperatura global em 2ºC até 2100, para isso, o uso
de combustíveis fósseis deve ser drasticamente reduzido e aumentada a utilização de
fontes de energia limpas (ONU NEWS, 2014).
3.2.3. CONFERÊNCIA

DA

ONU

SOBRE

MEIO

AMBIENTE

E

DESENVOLVIMENTO (ECO-92), 1992
Realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, foi um importante momento
nas questões ambientais, pois, foi quando entidades políticas internacionais admitiram
claramente a necessidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a
utilização de recursos naturais. O conceito de desenvolvimento sustentável foi
reconhecido e ações com o objetivo de proteger o meio ambiente começaram a ser
moldadas (JORNAL SENADO, 2012).
Uma das principais abordagens na conferência foi a de que as nações
desenvolvidas eram as grandes responsáveis pelos perigos ao meio ambiente, além
de que os países em desenvolvimento necessitavam de apoio financeiro e tecnológico
para se atingir um modelo de desenvolvimento mais sustentável. A Agenda 21 foi o
principal documento ratificado, colocando no papel uma série de políticas e ações
norteadas pelo compromisso com a responsabilidade ambiental, focando-se,
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principalmente, em mudanças nos padrões de consumo, proteção dos recursos
naturais e desenvolvimento de gestões ambientais mais sustentáveis (IPEA, 2009).
Segundo Francisco (2020), a Agenda 21 é definida como um acordo entre 179
países para a elaboração de estratégias objetivando o desenvolvimento sustentável.
Estruturado em quatro seções: dimensões sociais e econômicas; conservação e
gestão dos recursos para o desenvolvimento; fortalecimento do papel dos principais
grupos sociais; e meios de implementação. Ainda segundo Francisco (2020), poucas
dessas políticas foram postas em prática por causa do modelo de produção e
consumo estabelecido pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
3.2.4. PROTOCOLO DE KYOTO, 1997
O famoso Protocolo de Kyoto, realizado no Japão em 1997, é um acordo
internacional direcionado para medidas de redução das emissões de gases do efeito
estufa. O processo foi iniciado em 1990, por recomendações do IPCC, e tendo sido
resultado de vários debates e negociações envolvendo diversos países (IPAM, 2015).
Em 1992 foi adotado a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima, estabelecendo constante processo de revisão, discussão e troca de
informação agregando conhecimento científico. A primeira revisão dos compromissos
firmados pelos países desenvolvidos se deu em 1995, em Berlim, na sua primeira
sessão, batizada de Conferência das Partes (COP-1). O Evento, realizado em Kyoto
(COP-3), contava com a presença de cerca de 10.000 pessoas e 84 países,
apresentando a decisão, por consenso, de adotar a meta de redução de 5% de
emissões de GEE em relação a 1990 até o período entre 2008-2012 (MCT, 2002).
O protocolo entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 após o atendimento às
ratificações dos países-membros responsáveis por, pelo menos, 55% no total das
emissões do ano base de 90. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002
e sua aprovação interna por meio do Decreto Legislativo nº 144 de 2002 (MMA, 2020).
O protocolo contempla três mecanismos de flexibilização para auxílio dos
países desenvolvidos: Comércio de Emissões, Implementação Conjunta e Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL); sendo esse último, o único que permite
participação de países em desenvolvimento, como o Brasil.
O país desenvolvido, por meio do MDL, pode “comprar créditos de carbono”,
denominados Reduções Certificadas de Emissões (RCEs) ao implantar projetos nos
países em desenvolvimento que tenham ratificado o protocolo. Inicialmente, o
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proponente deve elaborar um documento com a concepção do projeto previamente
aprovada pelo comitê executivo do MDL; após isso, o documento tem que ser validado
por uma Entidade Operacional Designada (EOD) e aprovado pela Autoridade Nacional
Designada (AND), sendo a do Brasil a Comissão Interministerial de Mudança Global
do Clima (CIMGC); ao ser validado e aprovado, os projetos são submetidos ao
Conselho Executivo da UNFCCC para serem registrados, dando início ao
monitoramento e a verificação das reduções de GEE (MMA, 2020).
3.2.5. RIO + 20, 2012
Sediada no Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, a Rio + 20
ficou assim conhecida por marcar 20 anos depois da realização da ECO – 92, também
sediada no Rio. O objetivo era renovar o compromisso político com o desenvolvimento
sustentável e tendo dois temas principais: economia verde no contexto do
desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e a estrutura institucional
para o desenvolvimento sustentável (RIO20, 2020).
Contou com a participação de 193 delegações, além de representantes da
sociedade civil. O diálogo com a sociedade brasileira foi bem explorado junto de
especialistas para se obter uma posição brasileira coesa no evento. Essa reunião
gerou o documento “O Futuro Que Queremos” e teve como principais resultados o
compromisso dos Estados em erradicar a pobreza extrema, criação do Foro Político
de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, criação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e fortalecimento ao Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (MRE, 2020).
Além de toda a documentação gerada, o legado da Rio + 20 foram os
compromissos voluntários assumidos pela sociedade civil, empresas, governos e
universidades, com orçamento estimado em 513 bilhões de dólares. O objetivo
principal era o desenvolvimento sustentável com aumento do acesso à energia limpa,
melhorar a eficiência energética e ampliar o uso de energias renováveis como a
iniciativa da ONU Energia Sustentável para Todos, Transporte Sustentável de Baixo
Carbono – “SloCaT”, realização do Fórum de Sustentabilidade Corporativo, além de
Declarações para Instituições de Ensino Superior (incorporando questões de
sustentabilidade no ensino, pesquisa e atividades) e a Parceria Global pelos Oceanos
(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2012).
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3.3. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A compensação ambiental é um mecanismo legal para que pessoas e
empresas possam mitigar/reduzir impactos e degradações ambientais causados a
partir de atividades e/ou empreendimentos que utilizem recursos naturais
considerados potencialmente poluidores. Essa compensação é regida pelo princípio
do Poluidor-Pagador, um tipo de “indenização” para a Natureza paga pelo
empreendimento que, na maioria das vezes, é feita de forma financeira (CORREDOR
ECOLÓGICO, 2017).
Um importante instrumento para o fortalecimento do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), criado pela Lei nº 9.985 de 2000. Obriga o
empreendimento ou atividade a recorrer à coletividade em implantar ou realizar
manutenção de unidades de conservação do grupo de Proteção Integral ou de Uso
Sustentável (ICMBIO, 2020).
Sendo assim, a compensação de carbono pode ser vista como uma forma de
compensação ambiental. Diariamente, várias atividades antrópicas são fontes de
emissão de CO2, desde as menores até as em grande escala.
O sequestro de carbono é um método que consiste na sua neutralização por
parte do plantio de árvores. O CO2 é removido da atmosfera e fixado na biomassa da
planta, porém, sua captura é feita somente na fase de crescimento das árvores.
Estima-se que, nos primeiros vinte anos de vida, é possível captar, em média, uma
tonelada de carbono a cada 7 (sete) espécimes nativas ou comerciais, com isso, é
possível calcular o número de árvores necessárias para neutralizar as emissões de
GEE (IBF, 2020).
SILVER et al (2004), em seu estudo sobre sequestro de carbono, conclui que
esse sequestro não é somente significativo até o 20º ano de crescimento da floresta,
mas sim até o 33º ano. Como os vinte primeiros anos de crescimento das árvores são
considerados o estágio de maturidade (maiores quantidades de absorção do CO2), o
presente trabalho levou em consideração esse estágio inicial para efeito de cálculo.
As florestas tropicais são vistas como fontes de carbono estocado, devido a
sua biomassa. A metodologia para determinar essa quantidade de biomassa chega a
equações e modelos de regressão, podendo ser específicos de uma espécie ou
mistos (CHAVE, 2005).
Essas equações levam em consideração a área da base das árvores e seus
diâmetros a altura do peito. A quantidade de biomassa de uma floresta determina o
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potencial de estocagem de carbono, sendo relevante o intervalo de tempo em que a
biomassa é oxidada ou decomposta, juntamente com a velocidade de acumulação
durante o crescimento (BROWN; LUGO, 1992).

Figura 2 – Ilustração da captura de CO2.
Fonte: Arquitetura Sustentável, 2020.

3.4. MOTORES À COMBUSTÃO INTERNA
Os primeiros motores a combustão foram desenvolvidos no século XVIII, por
conta da revolução industrial. Eram rústicos, utilizavam carvão como matéria prima e
a combustão ocorria fora do cilindro, eram usados principalmente em locomotivas e
grandes embarcações. Em 1866 aparecem os primeiros motores a combustão interna
(MCI) mais econômicos, concretizados por Nikolaus Otto e Carl Langen, utilizando
benzeno como combustível e tendo seu ciclo completo realizado em 4 tempos. Esse
motor se mostrava mais leve, consumia menos combustível e sua potência era
proporcionalmente maior que os motores a vapor (CAR UP!, 2017).
Em 1893 surgiam os motores de autoignição denominados motores Diesel. Seu
inventor foi Rudolf Diesel que escreveu o livro Teoria e construção de um motor
térmico racional onde expressava sua ideia de comprimir rapidamente o ar no motor
e injetar o combustível atomizado. Seu destaque, na época, era a alta taxa de
rendimento o que lhe proporcionou fama e a utilização de seus modelos de motores
na indústria de construção naval, automobilística e aeronáutica (balões dirigíveis). Seu
motor é utilizado até hoje e é, juntamente com os de ciclo Otto, um dos modelos mais
usufruídos pela indústria automobilística (DW, 2019).
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Os MCI são máquinas térmicas motoras que utilizam a energia química da
mistura de ar, combustível e calor, proveniente dos princípios da termodinâmica,
transformando-a em potência mecânica. O ciclo mecânico é praticamente o mesmo
para qualquer motor, sendo ele: a introdução de combustível no cilindro; compressão
da mistura de combustível e ar; queima dessa mistura; expansão dos gases
resultantes e, consequentemente, expansão do volume do cilindro; liberação dos
gases (MARTINELLI JR, 2010).
3.4.1. COMPONENTES BÁSICOS DO MCI
A constituição básica do motor se divide nas peças fixas, que são o bloco do
motor, o cabeçote e o cárter. As peças móveis são compostas por pistão (êmbolo), a
biela, virabrequim (árvore de manivelas), válvulas de admissão e escape e árvore de
comando de válvulas.
O cabeçote é uma espécie de tampa do motor, localizada na parte de cima do
cilindro, contra a qual o pistão comprime a mistura a ser queimada. Possui furos com
roscas para o posicionamento das válvulas de admissão e escape, da vela de ignição
ou bico injetor e os dutos que encaminham os gases.
O bloco do motor é onde o trabalho mecânico é de fato realizado, onde se
localizam os cilindros, os mananciais centrais, que servem de base para o
virabrequim, e sua forma varia de acordo com as posições de trabalho dos pistões.
O cárter se localiza na parte inferior. É onde o óleo lubrificante fica armazenado
e serve, também, para cobrimento e proteção das peças inferiores.

Figura 3 – Componentes fixos do motor.
Fonte: Material didático de Máquinas Agrícolas 3, 2016.
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Os anéis de vedação, raspagem e lubrificação envolvem o pistão e tem a
função de, respectivamente, impedir a passagem dos gases após a combustão de
chegarem ao cárter; retirar o excesso de óleo lubrificante das paredes do cilindro,
evitando sua incrustação e queima junto com o combustível; e lubrificar o necessário
nas paredes do cilindro para evitar atrito com o pistão e causar desgaste precoce das
peças.
O êmbolo ou pistão é uma peça cilíndrica e robusta que se movimenta
verticalmente dentro da câmara de combustão ao receber a força de expansão dos
gases. Transmite esse movimento a biela por intermédio de um pino de aço, localizado
transversalmente no seu centro.
A biela é o braço de ligação entre o pistão e o virabrequim. Esse conjunto
transforma o movimento retilíneo vertical em um movimento rotativo da árvore de
manivelas.

Figura 4 – Peças móveis do motor.
Fonte: Dreamstime, 2020.

O virabrequim, também chamado de eixo/árvore de manivelas, é o eixo onde
se acoplam todas as bielas (de forma alternada). Toda a força imposta pela combustão
do motor é transferida ao virabrequim que transforma essa força em movimento
rotativo. Ele é ligado ao semi-eixo que, por sua vez, é acoplado à roda.

Figura 5 – Virabrequim.
Fonte: Juna motores, 2020.
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A árvore/eixo de válvulas tem a função de abrir e fechar as válvulas de
admissão e escape. O movimento rotativo em conjunto com o virabrequim (ligados
por engrenagens ou correias externas ao bloco do motor) executa o trabalho no tempo
sincronizado com a subida e descida do pistão. As válvulas têm a função de abrir e
fechar buracos na parte superior do cilindro, permitindo a entrada de combustível e a
saída dos gases após a combustão.

Figura 6 – Árvore de válvulas e válvulas.
Fonte: Motonline, 2020.

3.4.2. CICLO OTTO E DIESEL
Esses dois tipos de ciclos são os mais utilizados nos motores a combustão hoje.
Funcionam pelo princípio teórico de um motor térmico, desenvolvido por Sadi Carnot
em 1823, denominado “ciclo de Carnot”. Em sua publicação ele enunciou 4 fases
principais que serviriam como ideal para execução do trabalho dentro de um cilindro
fechado:


Compressão isotérmica: mantendo a temperatura constante, uma
massa gasosa é comprimida dentro do cilindro, enquanto este é
resfriado;



Compressão adiabática: ao interromper o resfriamento do cilindro, a
compressão continua rapidamente sem nenhuma troca de calor entre o
gás e cilindro;



Expansão isotérmica: o cilindro é aquecido para manter a temperatura
constante, mantendo-se o mesmo volume anteriormente;
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Expansão adiabática: a pressão se eleva e a massa gasosa se expande,
retornando ao volume inicial da primeira fase;

A figura a seguir demonstra um gráfico de Pressão por Volume exemplificando
esse ciclo. As fases foram enumeradas de 1 a 4 para determinar a rota que o gás faria
dentro do cilindro.

Figura 7 – Ciclo de Carnot e interior de um cilindro.
Fonte: Martinelli, 2010.

Esse princípio serve como base para o trabalho dos motores de ciclo otto e
diesel, porém, cada ciclo tem suas particularidades e diferenças. Os motores quatro e
dois tempos podem funcionar tanto por um ciclo quanto por outro.
Os combustíveis utilizados pelo ciclo otto se limitam a gasolina, álcool e gás.
Já o ciclo diesel funciona com diesel e biodiesel. A diferença dos combustíveis está
associada à octanagem. Com isso, a combustão do diesel se torna mais lenta e a
pressão de compressão é maior, dando mais torque ao motor. Com essas
propriedades, o motor de ciclo diesel é mais utilizado em operações que necessitam
de mais carga, como exemplo, os ônibus, caminhões, tratores, barcos etc. O motor de
ciclo otto é mais utilizado em carros e motos.
A admissão (primeira etapa do ciclo) do otto se dá pela entrada da mistura de
ar mais o combustível. No ciclo diesel somente por ar, tornando a taxa de compressão
do diesel mais elevada. Em números, a taxa de compressão da gasolina é de 8:1 a
10:1 e o diesel 15:1 a 24:1.
A diferença principal entre os motores está na combustão do combustível. Nos
a diesel, após o ar ser injetado no cilindro, ele é comprimido pelo pistão, então o
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combustível é pulverizado na câmara de combustão e, ao entrar em contato com o ar
comprimido ele inflama e expande. A peça responsável por injetar o combustível
pulverizado é denominada de bico injetor.

Figura 8 – Bico injetor.
Fonte: Anchieta peças, 2020.

Nos motores de ciclo Otto, após a mistura ar e combustível entrar na câmara,
eles são, também, comprimidos. Uma centelha, proveniente de uma faísca elétrica,
incendeia a mistura e a queima, expandindo os gases resultantes. A peça responsável
pela centelha é denominada de “vela”.

Figura 9 – Exemplo de vela de ignição do motor.
Fonte: Bicimoto, 2020.

3.4.3. MOTORES 4 TEMPOS
Em 1860, o primeiro motor de combustão interna foi patenteado por Jean
Lenoir, utilizando gás como combustível. Ele começou com a ideia de transformar o
movimento retilíneo em movimento de rotação. Em 1862, Beau De Rochás propôs e
patenteou o princípio de funcionamento dos motores 4 tempos, porém, não conseguiu,
também, construir um motor viável para fabricação e comercialização. Até que, em
1878, Nikolaus Otto consegue consolidar o ciclo Otto e propor um modelo de motor
viável economicamente e de possível construção a nível industrial (VARELLA, 2009).
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No Brasil, os veículos chegaram na década de 20, com as importações de Ford
e GM, sendo intensificadas após a Segunda Guerra Mundial (LIMA, 2017).
No ano de 1956, a eleição do presidente Juscelino Kubitschek apresentou as
propostas para o automobilismo brasileiro dentro do famoso “Planos de Metas”. O
slogan “50 anos em 5” estimulou o pesado investimento nesse setor marcado pela
construção de mais de 6 mil quilômetros de estrada, desmontando o sistema
ferroviário brasileiro, caindo em desuso. Com isso, houve aumento no número de
montadoras e muitos carros passaram a ser fabricados no país, disseminando o amplo
uso dos motores ciclo Otto (SILVA, 2020).
Os motores 4 tempos levam esse nome por seu ciclo completo ser feito em
quatro etapas: Admissão, Compressão, Expansão (Combustão) e Exaustão. A
explicação e ilustração de cada um deles foi retirada do material didático de Máquinas
Agrícolas 3, ministrada pelo professor Flávio Castro, 2016.
A admissão é a primeira etapa do processo. Primeiro a válvula de admissão se
abre e o pistão se movimenta para baixo, deixando a mistura de ar e combustível
entrar na câmara de combustão, sendo fechada logo depois. Não necessita de
grandes quantidades de combustível. No motor a diesel, entra somente ar nessa
etapa.

Figura 10 – Admissão.
Fonte: Educação Automotiva, 2020.

A compressão é a etapa seguinte. A válvula de admissão se fecha logo após o
pistão ter atingido o ponto mais baixo (chamado de Ponto Morto Inferior, PMI),
deixando a câmara de combustão com o volume máximo de armazenamento. Então
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o pistão começa a subir até atingir o ponto mais alto dentro da câmara (chamado de
Ponto Morto Superior, PMS), comprimindo a mistura ao máximo. No motor a diesel,
essa compressão é feita somente no ar, elevando sua temperatura.

Figura 11 – Compressão.
Fonte: Educação Automotiva, 2020.

A terceira etapa é a expansão ou combustão. Aqui é quando ocorre a queima
dos gases e combustível por meio da centelha elétrica provinda da vela de ignição.
Essa centelha aumenta rapidamente a temperatura na câmara de combustão e a força
de expansão dos gases (aumento da pressão) empurra o pistão para baixo. No motor
a diesel, é nesse momento que o bico injetor pulveriza o combustível, aumentando,
também, a pressão dentro da câmara, empurrando o êmbolo até o PMI.

Figura 12 – Expansão ou Combustão.
Fonte: Educação Automotiva, 2020.
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A última etapa é denominada de Exaustão ou Escape. Um pouco antes do
pistão atingir o PMI, a válvula de escape se abre deixando os gases saírem da câmara
de combustão ajudados pela ascensão subsequente do pistão. Ele atinge o PMS e
começa a descender, logo em seguida, a válvula de admissão se abre e um novo ciclo
se forma.

Figura 13 – Exaustão.
Fonte: Educação Automotiva, 2020.

3.4.4. MOTORES 2 TEMPOS
No ano de 1854, Dugald Clerk construiu o primeiro motor de 2 tempos, porém,
só o apresentou em 1881. O alemão Gottlieb Daimler conseguiu imaginar a diminuição
desse motor e introduziu a ignição por ponto quente, tornando sua construção viável
a nível industrial anos mais tarde (VARELLA, 2009).
No Brasil, em meados da década de 60, surgiram carros com motores 2 tempos
de três cilindros que conseguiram competir com os motores 4 tempos de 6 cilindros
da época. Porém, caiu em desuso e, atualmente, existem poucos carros com motores
2 tempos, é mais comum encontrar motos com esse motor (SCHULZ, 2009).
Existem certas controvérsias ao se denominar esse motor como “2 tempos”
pelo fato de transmitir uma imagem de que seu funcionamento necessita de metade
das etapas do motor 4 tempos, isto não é verdade. Ele realiza as mesmas etapas. A
diferença é que o 2 tempos não possui válvulas de admissão e escape, esse controle
é feito pelo próprio pistão, e no 4 tempos o curso do pistão coincide com cada etapa
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do ciclo. No de 2 tempos a admissão da mistura ar + combustível se faz
simultaneamente com a descarga anterior. Além do fato de que eles têm óleo
lubrificante sendo injetado junto com o combustível. O óleo faz a lubrificação das
partes móveis e se mistura por causa da forma que o combustível entra na câmara de
combustão. Essa queima torna o motor 2 tempos mais poluente que o 4 tempos pois
o óleo libera mais gases relacionados ao efeito estufa (DANTAS, 2015).
O motor 2 tempos tem seu ciclo completo em dois cursos do êmbolo. A primeira
etapa é denominada de Admissão e Compressão. O pistão sobe até o PMS abrindo a
janela de admissão, fazendo a mistura ar e combustível entrar no compartimento
inferior, onde se localiza o virabrequim e a biela. O pistão comprime a mistura anterior
e a centelha é acionada para causar a combustão.

Figura 14 – Admissão e Compressão.
Fonte: Razão Automóvel, 2020.

A segunda etapa se denomina Combustão e Escape. Após a combustão, a
pressão na câmara aumenta empurrando o pistão para baixo até o PMI e abre a janela
de escape enquanto fecha a janela de admissão. Os gases são liberados e ao mesmo
tempo, abre-se a janela de carga, por onde a nova mistura vai chegar e ser
comprimida, iniciando um novo ciclo.
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Figura 15 – Combustão e Escape.
Fonte: Razão Automóvel, 2020.

3.5. PROGRAMA GHG PROTOCOL
Em 2007, o World Resources Institute (WRI) e o Getúlio Vargas: Centro de
Estudos em Sustentabilidade (GVces) submeteram ao governo britânico um projeto
que tinha por objetivo instalar o Programa GHG Protocol no Brasil. Seu lançamento
foi feito em 2008, em Brasília, junto com a realização de um workshop com 27
empresas pioneiras. No ano de 2010 houve o lançamento dos primeiros inventários
brasileiros e o primeiro registro público de emissões no Brasil (GHG PROTOCOL
BRASIL, 2017).
A ferramenta é utilizada para quantificar, entender e gerenciar as emissões de
GEE de um empreendimento. Utilizando o software Microsoft Excel, ela oferece
dimensionamento e conversão para inúmeros tipos de fontes emissoras além de ser
de fácil uso e completa. É compatível com a norma ISO 14.064 e IPCC, sendo a
ferramenta mais utilizada mundialmente (GHG PROTOCOL BRASIL, 2017).
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Figura 16 – Ferramenta GHG Protocol Brasil.

O cálculo das emissões segue cinco passos para elaboração completa. Um
inventário preciso pode dividir as emissões totais em categorias específicas, com cada
uma utilizando uma metodologia própria e apurada. Esses cinco passos se resumem
em: identificar as fontes de emissão, escolher a abordagem de cálculo, coletar dados
e escolher fatores de emissão, aplicar ferramentas de cálculo e compilar dados no
nível corporativo (ESPECIFICAÇÕES DO GHG PROTOCOL BRASIL, 2020).
As identificações das emissões se classificam em Escopo 1, que são as fontes
de emissão direta; Escopo 2, fontes indiretas (compra de energia) e Escopo 3, sendo
outras

fontes

indiretas

provenientes

de

terceiros

(ESPECIFICAÇÕES

DO

GHGPBRASIL, 2020).
As ferramentas de cálculo utilizadas e os fatores assumidos para o
dimensionamento são tomadas de decisão da pessoa responsável pelo inventário,
com base nas informações disponíveis. A explicação mais aprofundada da ferramenta
pode ser encontrada no capítulo 6 do manual de especificações, segunda edição. Sua
formatação e design podem ser vistos nas imagens a seguir.
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Figura 17 – Painel das fontes móveis.

Figura 18 – Dimensionamento transporte rodoviário.

4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1. JARDIM BOTÂNICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), localizado no bairro Jardim
Botânico - RJ, coordenadas 681964,88 E, 7458990,26 S, zona 23 K, UTM (Google
Earth), é um órgão federal, fundado em 13 de Junho de 1808, por decisão do Príncipe
regente D. João em instalar uma fábrica de pólvora e um jardim de aclimatação de
espécies vegetais originárias de outras partes do mundo. Nomeado em 1995 como
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é um dos principais centros
de pesquisas botânicas e conservação de biodiversidade mundial, vinculado ao
Ministério do Meio Ambiente (JBRJ, 2020).
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Figura 19 – Localização do JBRJ.
Fonte: Google Maps, 2020.

O JBRJ é integrado à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) e promove
o estudo, pesquisa, divulgação, conservação da biodiversidade e detém de acervos
de coleções científicas. Tendo a missão de “Promover, realizar e difundir pesquisas
científicas, com ênfase na flora, visando à conservação e valoração da biodiversidade,
bem como realizar atividades que promovam a integração da ciência, educação,
cultura e natureza”, por meio de registros de expedições científicas, lideradas por
grupos de pesquisadores. Além de proporcionar lazer e turismo ecológico para todas
as classes da população com a finalidade de educar ambientalmente (JBRJ, 2020).
Conta com cerca de nove mil exemplares botânicos pertencentes à cerca de
1500 espécies, fora das estufas, distribuídos em 54 hectares de área cultivada no
parque, além de uma biblioteca e uma coleção museológica com registros fotográficos
(JBRJ, 2020).
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Figura 20 – Vista do interior do JBRJ.
Fonte: Viagem e Turismo, 2020.

Por causa de sua extensão, grande quantidade de mão de obra especializada
se faz necessária para sua manutenção e a frota de tratores e implementos agrícolas
utilizados é considerável. Como os espécimes estão em constante crescimento, o
trabalho de poda e limpeza é periódico.
4.2. FROTA UTILIZADA
Para manutenção do JBRJ, a frota consiste em um Bobcat (mini carregadora),
um trator Massey Ferguson MF 265, um trator Massey Ferguson MF 250, um
cultivador (mini trator) TC 14, dois tratores Agrale 4.100 (menos utilizados) e uma
retroescavadora Massey Ferguson MF 96, todos esses veículos são movidos a diesel
e seus motores são de Ciclo Diesel.

Figura 21 – Bobcat.

Figura 22 – Mini trator TC 14.

Fonte: MFrural, 2020.

Fonte: MFrural, 2020.
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Os equipamentos (implementos) são de uso individual e carregados pelos
operadores. Há uma motosserra, cinco roçadeiras e dois sopradores, que são os mais
utilizados e tem mais peso na contabilização de combustível. Porém, o JBRJ dispõe
de moto bomba, podador, compostagem, destocador, atomizador, picador, vibrador,
trotter e um gerador. Durante vários meses do ano esses equipamentos não são
utilizados, contudo, suas contribuições não foram desprezadas.
Esses equipamentos utilizam gasolina para sua operação e funcionam com
motores 2 tempos, o que resulta na mistura de gasolina e óleo refrigerador/lubrificante
dentro da câmara de combustão. A proporção comum dessa mistura é de 25:1, ou
seja, vinte e cinco partes de gasolina para uma parte de óleo.
O mesmo que dizer que a mistura precisa de 4% de óleo. A cada 1L de
gasolina, 40ml de óleo, por exemplo. Na hora da aquisição, o equipamento vem com
um dosador para ajudar nessa proporção, os fabricantes, no geral, recomendam a
troca de combustível a cada 15 dias (alguns recomendam 600 horas de uso), evitando
o encrostamento do óleo velho nas paredes da câmara de combustão.
4.3. COLETA DE DADOS
A contabilização de combustíveis (diesel e gasolina) foi executada por meio do
preenchimento de uma planilha eletrônica no software Microsoft Excel, feita pelo
próprio JBRJ. O registro é feito individualmente de cada equipamento e veículo,
obtendo-se o consumo mensal total. A planilha consiste nos registros desde 1999,
porém, alguns meses carecem de dados, logo, optou-se por utilizar os dados
referentes ao ano de 2018 por serem os completos mais atuais.
As quantidades de óleo 2T, usado na mistura gasolina + óleo, não foram
registradas na planilha, logo, utilizou-se a recomendação comum de 25:1. Tirou-se a
proporção de óleo (4%) com base na quantidade de gasolina consumida por mês.
Essa recomendação comum é utilizada quando não se tem informações da
quantidade de óleo necessária pelo fabricante.
4.4. COMPILAÇÃO DOS DADOS (GHG PROTOCOL)
A ferramenta GHG Protocol disponibiliza algumas notas e especificações
técnicas. Na aba “Fatores de emissão” seção 2 “Fatores de emissão para combustão
estacionária”, tem-se a definição de gasolina automotiva (pura) de acordo com ANP
2012: “Compreende a(s) gasolina(s) especificada(s) pela ANP, exceto a gasolina de
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aviação e a gasolina para uso em competição automotiva”. E o óleo diesel (puro),
também retirado da ANP 2012: “Combustível produzido por processos de refino de
petróleo ou centrais de matérias-primas petroquímicas, destinado a veículos dotados
de motores do ciclo diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel”.
A nota técnica emitida pela FGV, disponibilizada no site da ferramenta, define
as categorias das emissões de GEE pelo Escopo 1, onde, na seção “Combustão
móvel”, tem-se: “Emissões de GEE provenientes da queima de combustível, em que
ocorre sua oxidação. A energia gerada pela combustão é utilizada para produzir
movimento e percorrer um trajeto.” é explicitado como exemplo: [...] ônibus, tratores,
empilhadeiras, aviões [...], sendo essa a seção escolhida para cálculo.

Figura 23 – Painel principal da ferramenta.

Dentro dessa seção, tem a subseção “Transporte rodoviário” e, dentro dela, a
opção 2, que faz os cálculos pelo tipo de combustível utilizado. O tipo escolhido foi
“Óleo Diesel (comercial)” que abrange a categoria de tratores até 3856 kg. Nas células
seguintes, colocam-se os dados referentes a cada mês (em litros), como mostrado na
tabela abaixo.
Tabela 1 – Células de preenchimento de cálculo
Descrição da

Tipo de

Frota

Combustível

Tratores

Óleo Diesel
(Comercial)

Combustível (L)
Jan

Fev

Mar

445,00

320,00

350,00

4.5. COMPILAÇÃO DOS DADOS (IPCC, 2006)
Por conta da mistura gasolina e óleo nos equipamentos, adotou-se o modelo
tier 1, elaborado pelo IPCC no livro “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse
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Gas Inventories”. Foram realizados dois cálculos, um referente às emissões de
gasolina e outro referente às emissões de óleo, sendo somadas ao final. A equação a
seguir, tirada do Volume 2, Capítulo 3 “Mobile Combustion” do IPCC, demonstra o
princípio do dimensionamento.

ã =∑

í

∗

Eq. (1)

Onde:
Emissão = Emissão de CO2 (kg)
Combustívela = Combustível consumido (TJ)
fa = Fator de emissão (kg/TJ)
a = Tipo de combustível
Tendo em vista que a equação considera a quantidade de combustível em Tera
Joule (TJ), foi necessária a obtenção do poder calorífico inferior da gasolina e óleo
para a transformação de litros em TJ. Esse poder calorífico foi adotado utilizando a
tabela VIII.9 do relatório de Balanço Energético Nacional 2019 disponibilizado pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Utilizou-se o poder calorífico inferior pois, de acordo com Souza (2020), a
temperatura dos gases de combustão é muito elevada nos motores endotérmicos,
tendo a água encontrada dentro da câmara de combustão sempre no estado de vapor.
Tabela 2 – Parte da tabela BEN 2019.

Tipo de

Poder calorífico

Poder calorífico

superior (kcal/kg)

inferior (kcal/kg)

880

9.345

9.000

742

11.220

10.400

726

11.290

10.600

Lubrificantes

875

10.770

10.120

Óleo Diesel

840

10.750

10.100

combustível
Biodiesel (B100)
Gasolina
Automotiva
Gasolina de
Aviação

Densidade (kg/m³)

Fonte: EPE, 2019.
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A outra variável da equação são os fatores de emissão. O IPCC tem tabelado
os valores de CO2, CH4 e N2O em sua tabela 2.5 no volume 2, Capítulo 2 “Stationary
Combustion” do guia de 2006. Nessa tabela, têm-se os valores padrão de cada
composto em kg/TJ, como mostrado na tabela.
Tabela 3 – Parte dos valores padrão dos gases emitidos.

CO2 Emissão

CH4 Emissão

N2O Emissão

Padrão (kg/TJ)

Padrão (kg/TJ)

Padrão (kg/TJ)

Gasolina

69.300

10

0,6

Óleo Diesel

74.100

10

0,6

Lubrificantes

73.300

10

0,6

Combustível

Fonte: IPCC, 2006.

Contudo, os gases gerados exercem contribuições diferentes para o efeito
estufa graças à diferença de sua natureza. Por isso o Global Warming Potencial
(GWP), visando uma única unidade de medida equivalente (adimensional), criou uma
tabela de ajuste que adapta o potencial de efeito estufa em CO2 equivalente, tornando
a estimativa mais simples de ser contabilizada.
Os valores de CO2, CH4 e N2O foram retirados da nota técnica “Valores de
GWP” disponibilizados pela plataforma do GHG Protocol, sendo respectivamente, 1,
25 e 298 (tabela montada com base no Fourth Assessment Report, AR4, do IPCC).
Tabela 4 – Parte dos valores de GWP em CO2 equivalente.

Gás
Dióxido de
Carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido Nitroso
(N2O)
HFC – 23

Família/Tipo

GWP

-

1

-

25

-

298

HFC

14.800

Referência

IPCC (2007)

Fonte: Nota técnica GHG, 2016.

Sendo assim, pode-se montar a equação (2) propriamente utilizada (com as
devidas conversões levadas em consideração) mostrada abaixo:
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=

×

×

∗

∗

∗

Eq. (2)

Onde:
Ee = Emissão de CO2 equivalente (t)
C = Consumo de combustível (m³)
P = Poder calorífico inferior (TJ/m³)
fex = Fator de emissão de CO2 (kg/TJ), convertido para t/TJ
fey = Fator de emissão de CH4 (kg/TJ), convertido para t/TJ
fez = Fator de emissão de N2O (kg/TJ), convertido para t/TJ
X = Equivalência de CO2 (GWP)
Y = Equivalência de CH4 (GWP)
Z = Equivalência de N2O (GWP)
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1. COMBUSTÍVEL CONSUMIDO
O gráfico a seguir explicita a quantidade de diesel que cada veículo consumiu
mensalmente no ano de 2018:

Gráfico 1 – Litros de diesel consumidos por veículo em 2018.
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Sendo assim, pôde-se calcular a quantidade total de litros de diesel consumidos
pelas máquinas por uma simples soma direta de cada veículo, como expresso na
tabela abaixo.
Tabela 5 – Consumo total de diesel por mês em 2018.
Mês

Diesel (L)

Janeiro

445

Fevereiro

320

Março

350

Abril

450

Maio

420

Junho

315

Julho

385

Agosto

320

Setembro

400

Outubro

520

Novembro

400

Dezembro

355

TOTAL

4680

Os equipamentos que utilizam gasolina, como dito anteriormente, se baseiam
em praticamente três para a contabilização (motosserra, roçadeira e soprador), como
vistos no gráfico a seguir.

Gráfico 2 – Litros de gasolina consumidos por veículo em 2018.
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Logo, pode-se determinar a quantidade total de gasolina consumida por mês
pela soma simples de contribuição de cada equipamento, como visto na tabela 2.
Tabela 6 – Consumo total de gasolina por mês em 2018.
Mês

Gasolina (L)

Janeiro

375

Fevereiro

270

Março

410

Abril

280

Maio

335

Junho

280

Julho

240

Agosto

345

Setembro

400

Outubro

535

Novembro

365

Dezembro

285

TOTAL

4120

Seguindo a proporção dita no item 4.3 (25:1), pôde-se montar a tabela de óleo
consumido no ano de 2018.
Tabela 7 – Consumo total de óleo 2T em 2018.
Mês
Janeiro

Óleo Lubrificante (L)
15

Fevereiro

10,8

Março

16,4

Abril

11,2

Maio

13,4

Junho

11,2

Julho

9,6

Agosto

13,8

Setembro

16

Outubro

21,4

Novembro

14,6

Dezembro

11,4

TOTAL

164,8
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Pelos dados coletados, pôde-se montar um gráfico comparativo entre o
consumo de gasolina, diesel e óleo. Percebe-se que no mês de outubro houve um
pico de consumo de ambos os combustíveis, destoando um pouco do resto do ano.

Gráfico 3 – Comparativo entre consumo de gasolina, diesel e óleo em 2018.

5.2. RESULTADOS FERRAMENTA GHG PROTOCOL
A tabela a seguir demonstra os resultados expressando a quantidade, também,
de CH4, N2O e CO2 biogênico, este último não é considerado no resultado final. A
tabela demonstra os resultados obtidos totais de cada composto pela queima de
diesel.
Tabela 8 – Planilha de resultados para o consumo de diesel.

Emissões de

Emissões de

Emissões de

Emissões

CO2 (t) fóssil

CH4 (t)

N2O (t)

totais (t CO2e)

11,00

0,00

0,00

11,327

Emissões de
CO2 biogênico
(t)
1,10

5.3. RESULTADOS METODOLOGIA IPCC
A primeira variável obteve os valores de 0,03229 TJ/m³ para gasolina e 0,03705
TJ/m³ para óleo, com base no poder calorífico inferior.
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A segunda variável obteve os valores de 69.300 kg/TJ de CO2, 10 kg/TJ de CH4
e 0,6 kg/TJ de N2O para gasolina. O óleo obteve 73.300 kg/TJ de CO2, 10 kg/TJ de
CH4 e 0,6 kg/TJ de N2O.
Sendo assim, o valor total das emissões de CO2eq, em toneladas, foi de 6,759
para gasolina e 0,45 para óleo 2T. O total foi de 7,209 toneladas de CO2eq.
5.4. ESTIMATIVA DO NÚMERO DE ESPÉCIMES (ÁRVORES)
A compensação ambiental (captura de CO2), por meio do plantio de espécimes,
foi estimada com base no artigo “Estimativa da Biomassa e Carbono em Áreas
Restauradas com Plantio de Essências Nativas”, de autoria da Universidade de São
Paulo - USP (LACERDA et al., 2009).
Dentre as espécies utilizadas no experimento, cinco são nativas da mata
atlântica e uma originária da Oceania, onde clima e solo são similares aos encontrados
no litoral brasileiro. São elas: Acácia mangium, Anandenanthera colubrina,
Anandenanthera macrocarpa, Inga laurina, Inga uruguensis e Mimosa bimucronata.
Estas espécies foram as que mais apareceram ao se coletar dados de,
aproximadamente, 1000 exemplares em quatro cidades do Estado de São Paulo.
A tabela a seguir demonstra alguns dados coletados (média dos exemplares)
por Lacerda et al. nas espécies adotadas que foram utilizados para a elaboração da
equação da floresta.
Tabela 9 – Dados coletados das amostras.

Diâmetro a

Altura Total

Densidade Básica

Biomassa

(m)

(g/cm)

(kg)

11,94

7,40

0,4582

94,74

11,79

8,73

0,5289

110,48

110,48

8,37

0,4778

121,97

Inga laurina

11,73

8,65

0,4348

105,34

Inga uruguensis

11,58

8,21

0,4327

93,01

12,01

8,43

0,5397

120,63

Espécie

Altura do
Peito (cm)

Acácia mangium
Anandenanthera
colubrina
Anandenanthera
macrocarpa

Mimosa
bimucronata
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Com esses dados, pode-se determinar o Incremento Médio Anual (IMA) em
biomassa total e carbono equivalente, ou seja, o quanto de carbono é absorvido e o
quanto é transformado em biomassa por ano. O IMA mede o crescimento médio de
uma floresta até certa idade.
O gráfico abaixo mostra a equação desenvolvida (em verde), por meio de
regressão linear, com base nos dados coletados em campo (pontos azuis).
Evidenciando sua confiabilidade.

Gráfico 4 – Gráfico desenvolvido por Lacerda et al., 2009.
Fonte: Lacerda et al., 2009

Lacerda et. al (2009), consideraram somente a parte aérea (tronco + galhada),
sendo o incremento médio anual de 12,48 kg/árvore para CO2 equivalente,
considerando todas as espécies. Ao final do vigésimo ano, isso representa 249,60
kg/árvore, ou seja, uma tonelada de CO2 equivalente que podem ser removidos da
atmosfera com o plantio de quatro árvores. Porém, o estudo se limitou a certos dados
e a curva estabelecida não é linear, isso sugere uma diferença nessa captura ao longo
dos anos, o que torna o valor de 249,60 kg/árvore superestimado.
Sendo assim, utilizou-se o menor valor dimensionado das espécies em estudo.
Sendo ele de 140,00 kg/árvore, equivalente a 7,14 árvores por tonelada de CO2
equivalente, o mais próximo das estimativas do Instituto Brasileiro de Florestas (IBF),
dito no item 3.3 desse trabalho.
Pelos cálculos feitos, obteve-se 11,327 t de CO2eq emitidos pelo diesel, 6,759 t
de CO2eq pela gasolina e 0,450 t de CO2eq pelo óleo 2T. Sendo um total de 18,536 t
de CO2eq emitidos pelas máquinas e implementos agrícolas do JBRJ no ano de 2018.
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Sendo assim, pelo estudo base, serão necessárias um mínimo de 133 árvores
para suprimir essa quantidade de CO2.
Vale ressaltar que esse valor é referente somente ao ano de 2018, anos
anteriores deve-se fazer outro dimensionamento e determinar outro valor do número
de árvores necessárias para a compensação.
Os gráficos abaixo demonstram a evolução da quantidade de gasolina e diesel
consumidos desde 1999. Pode-se perceber o aumento considerável nos dois após
2010, indicando maior uso do maquinário e, consequentemente, maior emissão de
CO2eq.

Gráfico 5 – Consumo anual de gasolina a partir de 1999.

Gráfico 6 – Consumo anual de diesel a partir de 1999.

Os anos marcados por asterisco (*) explicitam anos que não se tem os dados
completos, por isso a sua discrepância em relação aos outros.
Seguindo o raciocínio, seriam necessárias, em média, 130 árvores por ano
(após 2010) para suprimir o CO2eq emitido pelo maquinário.
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5.5. ATERNATIVAS PARA DIMINUIÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO
Para o JBRJ diminuir as emissões de CO2eq, poderia considerar a troca de
diesel por biodiesel nas máquinas. Como vantagem, o biodiesel provém de uma fonte
renovável e, mais importante, libera níveis menores de GEE.
Os implementos que utilizam gasolina poderiam ser trocados pelos que são
movidos a motores elétricos ou baterias. Os motores elétricos não emitem gases
poluentes e o JBRJ eliminaria a necessidade de reabastecer com gasolina e óleo 2T.
Com isso, poderia diminuir a emissão de 7,209 t de CO2eq e, consequentemente, não
precisaria plantar 52 árvores no ano de 2018, sendo essa, uma média ao longo dos
outros anos.
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6. CONCLUSÕES
Após a análise dos resultados, pôde-se perceber o aumento no consumo de
combustível devido ao aumento de trabalho ao longo dos anos.
A utilização do GHG Protocol é mais recomendada para empresas de grande
porte que pretendem fazer o inventário e publicá-lo, porém, é confiável para trabalhos
menores por seguir as especificações do IPCC. O guia de 2006 que apresenta os
modelos tier 1, 2 e 3 pode, também, ser amplamente utilizado e seus modelos mais
completos (tier 3) devem ser preferencialmente usados caso haja todos os dados
necessários disponíveis.
A diminuição das emissões de CO2eq pelo JBRJ o tornariam mais “verde”, pois
diminuiriam suas emissões de GEE. Além de diminuir a quantidade de árvores a
serem plantadas.
Com a crescente preocupação ambiental, vê-se a necessidade de mudar os
hábitos de consumo dos recursos naturais visando a não extinção dos mesmos. E,
também, a não poluição do ecossistema por conta dos processos de desenvolvimento
dos países.
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