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RESUMO 
 
 

As reclamações sobre poluentes na atmosfera são antigas, em Roma, há mais de dois mil 
anos, já existiam controversas sobre a qualidade do ar. A história mais antiga sobre problemas 
com a poluição do ar registra-se por volta do século XIII, quando o Rei Eduardo da Inglaterra 
assinou as primeiras leis que proibiam o uso de carvão com alto teor de enxofre, além de 
proibir sua queima em Londres, durante as sessões do Parlamento, em razão da fumaça e do 
odor produzidos. O efeito estufa é um fenômeno natural, que mantém a temperatura média da 
Terra e possibilita a existência de vida. A partir do século XIX, com o advento da Revolução 
Industrial, o aumento progressivo do consumo de combustíveis fósseis, bem como a 
intensificação no uso dos recursos naturais, elevaram a concentração dos gases de efeito 
estufa (GEEs) na atmosfera, alterando a temperatura média do planeta. A ameaça ao equilíbrio 
do sistema climático global representa um dos maiores desafios ambientais a serem 
enfrentados pela humanidade, desta forma, estudos que demonstrem a quantidade de emissão 
desses gases, estão sendo exigidos pelos órgãos ambientais. Existem vários métodos para se 
estimar as emissões atmosféricas de gases de efeito estufa, que foram desenvolvidos por 
diversos protocolos internacionais. O presente estudo utilizou como base, as orientações do 
Instituto de Recursos Mundiais (WRI) por se tratar de uma organização mundial não-
governamental, que atua com o objetivo de acelerar as mudanças nas práticas de negócios 
encontrando soluções para os desafios socioambientais. Juntamente com o programa 
brasileiro, GHG Protocol (Green House Gás Protocol) que foi desenvolvido pelo próprio WRI 
com o objetivo de estimular a cultura corporativa para a elaboração e publicação de inventários 
de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O assunto tratado neste artigo tem como objetivo 
estimar a quantidade de GEEs lançados na atmosfera através do programa brasileiro 
denominado GHG Protocol desenvolvido pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI, do inglês 
World Resources Institute), utilizando dados sobre consumo de combustível anual de uma frota 
de veículos e de processos industriais. O método estabelecido pelo programa brasileiro GHG 
Protocol é um procedimento confiável para estimar as emissões de Gases de Efeito Estufa, 
sendo inclusive recomendado pela Decisão de Diretoria CETESB de N° 254 do ano de 2012, 
como base para estimativas de emissões das empresas privadas com o intuito de atender as 
exigências dos órgãos ambientais para criação de um inventário de emissões estadual, para 
que assim consiga controlar os poluentes liberados pelas industrias e planejando metas de 
reduções para os próximos anos. 


