RELATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DE EMISSÕES DE CO2
XIV Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (SINAOP)
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APRESENTAÇÃO
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) tem a missão de
promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e
pequeno porte; também atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração
do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado,
programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e
rodadas de negócios.
Atualmente, um dos principais diferenciais de competitividade no meio empresarial são o conceito
de sustentabilidade, a sua incorporação nas estratégias empresariais e a aplicação de suas práticas
no dia a dia.
As estratégias e práticas de redução e compensação das emissões de gases de efeito estufa (CO2,
CH4, N2O, PFC´s) como forma de reverter o aquecimento global é um dos componentes
importante dentro do conceito de sustentabilidade. As práticas têm sido adotadas em todo o
mundo; países, empresas e pessoas têm aderido a esta causa se comprometendo com a redução das
emissões, mudando modelos de negócios, promovendo ações de compensação, mudando estilos de
vida.
O SEBRAE-MT, mantendo o seu foco na competitividade empresarial, auxilia empresas em
eventos para se tornar mais sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental, através
do Programa de Compensação Futura das Emissões (ECO2EVENTO) alinhado com o
compromisso global para a redução das emissões de CO2.
Neste trabalho foi aplicada a metodologia de Compensação de CO2 em Eventos durante o XIV
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas/2011 (SINAOP/2011) no Centro de
Eventos do Pantanal.
Os Simpósios Nacionais de Auditoria de Obras Públicas – Sinaop são eventos que se tornaram a
principal referência na produção técnica e científica em Auditoria de Obras Públicas no Brasil. O
tema central dessa edição tratou do planejamento de obras e sustentabilidade como base para
políticas públicas, com o objetivo de direcionar e orientar as conferências, debates e trabalhos
técnicos discutidos e apresentados de forma que os mesmo contribuam para o desenvolvimento
das técnicas, métodos de controle e auditorias relacionadas às obras públicas.
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1. OBJETIVOS
O objetivo principal do trabalho é o inventário das emissões CO2 e o cálculo da compensação da
XIV SINAOP-2011.
Dentre outros objetivos, através da metodologia de Compensação de CO2 em Eventos do
SEBRAE-MT, podemos citar:

 Quantificar os resíduos gerados durante o evento classificando por classe (inorgânico e
orgânico), viabilizando a reciclagem dos resíduos através de empresas de reciclagem,
promovendo parcerias e valorizando a classe.

 Difundir durante o evento a prática de gestão de resíduos e compensação de CO2, através
da comunicação entre agentes – participantes.

 Quantificar a energia elétrica consumida durante o evento;
 Quantificar total de gases de efeito estufa gerado por fonte emissora (calculados nos
padrões do IPCC – Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas);

 Quantidade de árvores necessárias para compensação das emissões;
 Sugerir medidas para redução das emissões nos próximos eventos (base ISO 14064).
 Buscar a redução dos resíduos orgânicos, promovendo a destinação adequada para os
diferentes tipos de resíduos identificados e monitorados durante o trabalho.

2. METODOLOGIA APLICADA
O inventário das emissões de CO2 e sua compensação seguem a metodologia SEBRAE
Compensação de CO2 – ECO2EVENTO – Programa Compensação Futura de Emissões em
eventos.
A metodologia SEBRAE Compensação de CO2 em eventos tem como base os estudos
desenvolvidos pelo Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas das Nações Unidas
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), nas ferramentas de inventário de emissões
de gases de efeito estufa disponíveis no Protocolo Brasileiro GHG Protocol e nos parâmetros
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apontados pela norma ISO 14064, que especifica e apresenta orientações para quantificação e
elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa.
São 4 etapas principais, conforme abaixo:
a) Inventário de emissões de CO₂;
O escopo do inventário está definido em:


Emissões pelo consumo de energia elétrica - São as emissões geradas pela produção de
energia elétrica seguindo indicadores definidos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.
São apontados as medições em Kwh antes e após o evento;



Emissões por descolamentos diretos – são emissões relacionadas ao transporte de todos os
envolvidos com o evento de seu local de origem até o local de realização. Para esta
quantificação foram coletados dados através de questionários de deslocamento aos
participantes do evento e informações coletados junto à organização do evento. Os meios
de transporte foram coletados por meio de questionário com amostragem de no mínimo 10
% do total de participantes. As distâncias percorridas em cada trajeto serão multiplicadas
pelos fatores de emissão relativos ao meio de transporte e combustível utilizado. O
questionário aplicado e os fatores de emissão estão, respectivamente, conforme o
Questionário Quantitativo 1 apresentado no documento Metodologia SEBRAE:
compensação de CO2 em eventos;



Emissões dos resíduos sólidos gerados - São as emissões relacionadas diretamente aos
gases de efeito estufa emitidos a partir da decomposição dos resíduos gerados no evento.
Por meio da pesagem e classificação destes materiais em orgânicos e inorgânicos, é
possível mensurar as toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para os inorgânicos o
destino será a reciclagem e os orgânicos será o aterro sanitário;

b) Gestão de resíduos;
Implantação da coleta seletiva, separação em recicláveis e não recicláveis, armazenamento e a
correta destinação dos resíduos gerados durante o evento. Todos os resíduos gerados são pesados e
recebem basicamente dois destinos: aterro sanitário para os não recicláveis e encaminhamento
para a reciclagem aos recicláveis.
As pesagens foram realizadas antes, durante e depois do evento, utilizou uma balança digital, com
capacidade até 200 kg.
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c) Cálculo de emissões;
As emissões de gases de efeito estufa (GEE) são calculadas multiplicando-se as atividades
geradoras desses gases pelos fatores de emissão. Os fatores de emissão para cada item do escopo
estão de acordo com as tabelas de fatores de emissão do documento Metodologia SEBRAE:
compensação de CO2 em eventos.
d) Ações de compensação;
Consiste na implantação de ações que promovem a captura de CO2 emitido pelo evento/fenômeno
que o causou. O plantio de árvores é a ação de compensação recomendada neste trabalho, sendo a
mais adotada para eventos.

3. ESTRATÉGIA PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO
O primeiro passo é junto com a organização e programação do evento, dimensionar o número
estimado de visitantes, levantamento das atividades realizadas durante todo o evento (palestras ,
conferencias etc), potenciais para a emissão de CO2 e operacionalização das atividades da
consultoria relacionada ao trabalho de aplicação do questionário, coleta, separação, armazenagem
e destinação adequada dos resíduos.
Através do primeiro passo é possível dimensionar a equipe para o levantamento de dados durante
o evento e estabelecer bases de trabalho junto à empresa responsável pela coleta dos resíduos.
A equipe de trabalho dimensionada contou com o total de 06 agentes de limpeza da empresa
transamérica em sistema de turnos; todos foram treinados para atuarem neste tipo de
gerenciamento de resíduos, 02 agentes ambientais atuando, na aplicação de questionários de
deslocamentos e na gestão de resíduos, 1 gestora, 2 consultores uma bióloga e engenheiro florestal
todos da empresa Atmosfera Consultoria Ambiental Ltda.. O trabalho também contou com o apoio
da equipe do SEBRAE-MT o qual disponibilizou a metodologia, coletores seletivos e balança
digital.
O questionário de deslocamento e a planilha de pesagem foram encadernados em blocos para
facilitar o seu manuseio. Após a aplicação do questionário foi possível o mapeamento do
descolamento dos participantes.
As emissões pelo consumo de energia elétrica são calculadas pela diferença da leitura final e
leitura inicial do relógio de medidor de consumo de energia elétrica. O valor da diferença é
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multiplicado por um fator de multiplicação para se obter o consumo em Kwh. O consumo em
Kwh é multiplicado pelo fator de emissão (KgCO2 equivalente / kWh) apresentado na tabela do
documento Metodologia SEBRAE: compensação de CO2 em evento.
Para o cálculo da energia elétrica consumida durante o evento, foi considerada a leitura do
consumo geral ( esplanada e auditórios)e específico da cozinha , sendo que este espaço foi
ocupado durante o evento para realização do preparo do Buffet.
As emissões por descolamentos diretos foram calculados de acordo com os itens abaixo:


Veículos próprios, transporte público e outros meios de transporte, foram levantados
através da amostragem, em torno de 10% do total de visitantes nesta categoria. Foram
aplicados 35 questionários para um total de 350 visitantes. Foi somada a quilometragem
dos questionários amostrados para cada tipo de meio de transporte e combustível e em
seguida multiplicado por cada um dos fatores de emissão de CO2. A quantidade total de
CO2 emitido na amostragem foi então extrapolada para o total de visitantes para estas
categorias;

As emissões dos resíduos sólidos gerados foram divididas em duas categorias:


Inorgânicos – No cálculo foi considerado como 0 (zero) a emissão de CO2 em função dos
resíduos inorgânicos serem destinados para a reciclagem;



Orgânicos – A quantidade em Kg dos resíduos orgânicos são destinados para o aterro
sanitário, o total em Kg é multiplicada pelo seu fator de emissão para então obter a
quantidade de CO2 emitido.
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4. RESULTADOS OBTIDOS
TABELA 1 - Resultados por tipo de emissão do inventário de emissões de CO2 do evento XIV
SINAOP/2011.
Total quantificado
TIPO DE EMISSÃO

Total
gerado

tCO

tCO2e

Consumo de energia elétrica (Kwh)
2.039,6

0,297

1,090

Resíduos sólidos
gerados (Kg)

Inorgânico

37,6

0,000

0,000

Orgânico

131,5

0,053

0,193

Avião*

36.426

150,947

553,474

Deslocamento
direto (Km)

Veículos (motores
1.0;1.4;1.6;1.8 e > 2.0)*

1.050

2,463

9,032

Picape *
TOTAIS

400

0,004

0,016

153,765

563,805

* Os valores de quilometragem do campo total gerado são referentes somente à amostragem
levantada nos questionários aplicados, não refletem o total de Km do número total de visitantes do
evento.

O total de emissão de CO2 estimado foi de 153,765 toneladas ou 563,805 toneladas de CO2
equivalentes (CO2e).
A quantidade de emissão de CO2 do deslocamento direto representa 99,7 % do total, sendo a
maior fonte de emissão, totalizando 153,415 toneladas de CO2, ou seja, 563,522 toneladas de CO2
equivalente.
Conforme gráfico 1 abaixo, a principal fonte de emissão e CO2 foi o deslocamento por avião com
98,168 %; seguido pelo deslocamento por veículos com 1,602 % e consumo de energia
elétrica com 0,193 %.
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Gráfico 1 – Porcentagem de CO2 gerado por tipo de emissão na XIV SINAOP/2011.

A emissão de CO2 equivalente per capita foi de 1,61 toneladas, ou 1.610 kg de CO2e por visitante.
A quantidade de resíduos orgânicos foi gerada em função das sobras do coffee-break, refeições do
buffet e papel de banheiro.
Foram gerados 169,0 Kg de resíduos, sendo 37,6 Kg de inorgânicos recicláveis e 131,5 Kg de
orgânicos destinados para. O detalhamento por tipo de resíduo segue abaixo no gráfico 2. Foram
gerados 0,48 Kg de resíduos por visitante.
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Gráfico 2 – Quantidade por tipo de resíduo (kg) gerado na XIV SINAOP/2011.

5. SUGESTÃO DE AÇÕES DE COMPENSAÇÃO / REDUÇÃO DE EMISSÕES
A tabela 2 abaixo apresenta a quantidade de árvores a serem plantadas para compensar as
emissões, do XIV SINAOP/2011, de acordo com a metodologia proposta pela Metodologia
SEBRAE: compensação de CO2 em eventos.
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TABELA 2 - Resultados do inventário de emissões de CO2 do evento XIV SINAOP/2011 e
quantidade de árvores a plantar.
Total quantificado
TIPO DE EMISSÃO

Total
gerado

tCO

tCO2e

Total de árvores a serem
plantadas para
compensação de CO2

Consumo de energia elétrica (Kwh)
Resíduos sólidos
gerados (Kg)

Deslocamento
direto (Km)

2.039,6

0,297

1,090

6,1

Inorgânico

37,6

0,000

0,000

-

Orgânico

131,5

0,053

0,193

1,1

Avião*

36.426

150,947

553,474

3.074,9

Veículos
(motores
1.0;1.4;1.6;1.8
e > 2.0)*

1.050

2,463

9,032

50,2

400

0,004

0,016

0,1

153,765

563,805

3.132

Picape *
TOTAIS

* Os valores de quilometragem do campo total gerado são referentes somente à amostragem
levantada nos questionários aplicados, não refletem o total de Km do número total de visitantes do
evento.

De acordo com a tabela 2, chegou-se à necessidade de plantio de 3.132 árvores para a
compensação CO2 emitida na XIV SINAOP/2011. Considerando uma perda média de 30 % no
plantio, é recomendado o plantio de 4.072 árvores.

6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES DE MELHORIA


Durante feiras, seminários e outros eventos, recomendamos montar um stand do ecoevento
como forma de divulgar o trabalho de compensação realizado no evento, assim como os
parceiros envolvidos no recebimento dos resíduos gerados durante o evento, mostrando
para sociedade que o trabalho de compensação abrange não só a questão ambiental, mas
também a questão social; uma vez que gera oportunidade de renda para as cooperativas de
coleta seletiva e outras empresas para onde se destinam os resíduos;.



A utilização do uniforme pelos agentes foi um ponto forte que deve ser mantido em todos
os ecoevento como forma de divulgação e padronização da equipe envolvida neste
trabalho, contribuindo com o entendimento dos processos dentro do trabalho de
compensação.
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Em eventos onde o público é inferior a 400 participantes( e o público é o durante os todos
os dias do evento) recomendamos a utilização de copos de papel ou copo personalizado (
como brinde ao participante) pelo evento para reduzir a geração de copo plástico
descartado como resíduo.

Cuiabá 14 de novembro de 2011
Equipe de colaboradores
- Equipe limpeza (Centro de Eventos do Pantanal)
- Apoio operacional Centro de eventos do Pantanal/Sebrae.
- Equipe Atmosfera Consultoria Ambiental Ltda.

7. ANEXOS
7.1. PLANILHAS PARA QUANTIFICAÇÃO DE DADOS
Abaixo estão as planilhas de quantificação das amostras dos deslocamentos e de pesagem dos
resíduos.
Resultado amostragem do deslocamento de carros
CARRO
MOTOR

COMBUSTÍVEL

KM

TON CO

CÁLCULO TON CO2
EQUIVALENTE

1.0

Gasolina

3

0,000

0,002

1.0

Álcool

10

0,000

0,000

1.4

Álcool

20

0,000

0,000

1.6

Gasolina

28

0,005

0,018

1.6

Álcool

3

0,000

0,000

2.0

Gasolina

350

0,081

0,295

2.0

Álcool

151

0,000

0,001

2.0

Diesel

5

0,002

0,006

> 2.2

Diesel

480

0,158

0,581
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Resultado amostragem do deslocamento picape
PICAPE
COMBUSTÍVEL

KM

TON CO

CÁLCULO TON CO2
EQUIVALENTE

Álcool

400

0,0004

0,0016

Resultado amostragem do deslocamento avião
AVIÃO
KM

TON CO2

CÁLCULO TON CO2
EQUIVALENTE

Média distância
(500 ≤ d <3700 km)

28.580

9,861

36,157

Longa distância
(d ≥ 3700 km)

7.846

5,234

19,191

Distância aérea

Leitura do medidor de energia elétrica e resultado de Kwh consumido
Data

Soma das Leituras
Iniciais

07/11/2011

80.472

11/11/2011

Soma das
Leituras Finais
80.636

Diferença

164

Fator de multiplicação

12,4368

Kwh

2.039,6

Entrevistados por local de origem e respectiva quilometragem amostrada
LOCAL DE ORIGEM

% NÚM.
ENTREVISTADOS

% SOBRE O
KM TOTAL

CUIABÁ

45,7%

0,3%

INTERIOR-MT

11,4%

3,5%

OUTROS ESTADOS

40,0%

85,3%

EXTERIOR

2,9%

10,9%
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7.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1 – Entrada do evento

Foto 3 – Distribuição dos coletores

Foto 2 – Visão geral dos stands

Foto 4 – Coletores seletivos de resíduos
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Foto 5 – Questionários de deslocamento

Foto 7 – Cozinha

Foto 6 – Questionários de deslocamento

Foto 8 – Stands do evento
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Foto 9 – Coleta dos resíduos

Foto 10 – Resíduos do almoço

11 – Coleta dos resíduos
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Foto 12 – Coleta dos resíduos

Foto 14 – Atrações do evento

Foto 13 – Armazenamento dos resíduos

Foto 15 – Atrações do evento
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