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APRESENTAÇÃO
A pegada é um vestígio. O passo é o início de uma
jornada. Jornada à qual damos início ao apresentar o
Segundo Inventário de Emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC), tendo 2013 como ano base.
Assim como no Primeiro Inventário realizado em 2013, o
qual teve 2012 como ano base, os objetivos deste são
quantificar as emissões de Gases de Efeito Estufa,
propiciando a identificação de impactos ambientais
gerados e determinando a "Nossa Pegada de Carbono
do IPPUC", bem como levantar elementos para subsidiar
a elaboração do Plano de Ação de Redução de Emissões
de GEE e o desenvolvimento de projetos específicos que
tenham melhor adequação à realidade do Instituto,
minimizando as emissões geradas e seus impactos
ambientais, ao ser executada a missão da Instituição.
Esta jornada inova, incentiva a participação, discute a
sustentabilidade, ratifica a Carta Compromisso do
Programa Cidades Sustentáveis e promove a mudança
de atitude transformando as palavras em ações. A
"Nossa Pegada de Carbono do IPPUC" orienta a
obtenção de um modelo de melhoria e otimização da
utilização de recursos naturais e financeiros para
Prefeitura Municipal de Curitiba como um todo,
registrando a crescente preocupação com as questões
ambientais e o desenvolvimento sustentável da Cidade
de Curitiba.

Sérgio Póvoa Pires
Presidente do IPPUC

1 - INTRODUÇÃO
Este documento apresenta os resultados do Segundo Inventário de Emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE) do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba (IPPUC), tendo 2013 como ano base, e ainda, a análise comparativa dos
resultados obtidos com os do ano base de 2012.
A metodologia utilizada, tanto no Primeiro quanto neste Segundo Inventário, foi a
proposta pelo Greenhouse Gases ( GHG) Protocol, a qual é também compatível com
a norma ISO 14.064 e com as metodologias de quantificação do Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), sendo a mais utilizada
mundialmente por governos e empresas para a realização de inventários de GEE.
Desta forma, a Nossa Pegada de Carbono ano base 2013 não só pode ser comparada
com outras instituições, mas também consigo mesma, evidenciando os avanços e
retrocessos em cada escopo e categoria inventariada.
O trabalho também teve como objetivo levantar elementos para subsidiar a
elaboração do Plano de Ação de Redução de Emissões de GEE e a elaboração de
projetos específicos que tenham melhor adequação à realidade do Instituto,
minimizando, assim, os impactos ambientais gerados ao ser executada a missão da
Instituição.
Todas essas medidas buscam colocar o instituto em um novo patamar de vanguarda
no planejamento urbano e na elaboração de soluções urbanas inovadoras, onde a
adoção de praticas ambientalmente sustentáveis não só acompanhe os planos,
programas e projetos elaborados para cidade de Curitiba, como também entre em
consonância com o desenvolvimento diário das ações do serviço público.

2 - JUSTIFICATIVA
Conforme citado no Primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do
IPPUC, a redução das emissões de GEE em uma organização é a melhor
demonstração da conscientização de seus gestores e seus funcionários frente ao
contexto real do aquecimento global. Estas organizações têm buscado adotar
práticas de gestão e operação que atinjam não só as suas necessidades, mas as da
sociedade em geral.
As motivações para o desenvolvimento de um inventário de Emissões de GEE são
inúmeras, tais como (ANDRADE, 2010).
 conhecer com precisão as emissões associadas às atividades analisadas e
estimar as emissões futuras em razão de novos investimentos e crescimento
orgânico da organização;
 orientar a política da organização para mudanças climáticas;
 firmar o pioneirismo da organização em relação às mudanças climáticas,
ajudando no apoio de ações estratégicas.
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Nesse sentido o IPPUC realizou o seu Segundo Inventário de emissões de Gases de
Efeito Estufa, concretizando o projeto da “Nossa Pegada de Carbono do IPPUC”,
seguindo o modelo proposto pelo GHG Protocol para a obtenção dos dados de
emissões de GEE e realizou a comparação com as emissões computadas no
Inventário realizado em 2013 – cujo ano base foi 2012.
Com a análise e comparação das emissões dos anos de 2012 e 2013, foram gerados
subsídios para a elaboração de um Plano de Ação para Mitigação de Gases de Efeito
Estufa do IPPUC. Este projeto tem como objetivo iniciar um processo de discussão
entre os órgãos da Prefeitura Municipal de Curitiba e posteriormente com as
prefeituras da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), visando sua replicação e
aprimoramento.
3 - OBJETIVOS
3.1 - OBJETIVO GERAL
Realizar o Segundo Inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa, “Nossa Pegada
de Carbono”, do ano base de 2013, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Curitiba.
3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 educar, conscientizar e sensibilizar o corpo de funcionários e colaboradores do








IPPUC sobre causas e consequências das mudanças climáticas;
avaliar a evolução das emissões do Instituto, tendo como base a comparação dos
Inventários dos anos base de 2012 e 2013;
subsidiar o desenvolvimento do Plano de Ação para Mitigação das emissões de
Gases de Efeito Estufa da Instituição;
elaborar e implantar projetos específicos que melhor se adequem à realidade do
IPPUC diminuindo assim sua pegada de carbono;
tornar o IPPUC pioneiro na aplicação da metodologia para redução de emissões de
Gases de Efeito Estufa no Município de Curitiba;
utilizar a sistemática para inventariar a Pegada de Carbono do IPPUC, como
modelo a ser aplicado aos outros órgãos da prefeitura de Curitiba e de prefeituras
da RMC; e
apresentar aos municípios da Região Metropolitana de Curitiba uma proposta de
realização de inventário de Emissões de Efeito Estufa com base na integração e a
cooperação no processo de planejamento e gestão das funções públicas de
interesse comum.
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4 - METODOLOGIA
De acordo com Carbon Trust (2013), a “Pegada de carbono mede a quantidade total
das emissões de gases do efeito estufa causada diretamente e indiretamente por
uma pessoa, organização, evento ou produto”.
O GHG Protocol é a metodologia mais utilizada para a realização de inventários de
gases de efeito estufa. A aplicação no Brasil acontece através do Programa Brasileiro
GHG Protocol, que se trata da adaptação do GHG Protocol à realidade brasileira e da
capacitação das organizações para o uso deste método no cálculo de suas emissões.
Para auxiliar no cumprimento destes objetivos a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o
World Resource Institute (WRI) desenvolveram para o Programa a “Ferramenta de
estimativa de gases de efeito estufa para fontes intersetoriais”, atualizada
anualmente.
A metodologia elaborada e detalhada no Primeiro Inventário de Emissões de Gases
de Efeito Estufa do IPPUC foi empregada neste Segundo Inventário, baseando-se na
metodologia apontada pelo GHG Protocol e na ferramenta de cálculo disponibilizada
no Brasil, com fatores de emissão locais. (IPPUC, 2013)
4.1 - DETERMINAÇÃO DOS LIMITES ORGANIZACIONAIS PARA O CÁLCULO DA PEGADA
DE CARBONO DO IPPUC
4.1.1 - Apresentação da Instituição
Os limites definidos para este cálculo da Pegada de Carbono do IPPUC incluem a sede
do IPPUC, localizado à Rua Bom Jesus, 669, em Curitiba – Paraná e a sede da Unidade
Técnico Administrativa de Gerenciamento (UTAG), localizada à Rua Ivo Leão, 279 Alto da Glória - Curitiba – PR.
O IPPUC possui como missão coordenar o processo de planejamento e
monitoramento urbano da cidade, compatibilizando as ações do Município com as
da Região Metropolitana, em busca do desenvolvimento sustentável, por meio do
desenvolvimento de planos e projetos urbanísticos alinhados ao plano diretor.
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2,09%
Rejeitos

1,88%

11,36%
Combustível frota

Outras categorias

1,15%
Toner de impressoras

1,09%
Consumo de papel

23,6%
Viagens a negócios

5,53%
Eventos

7,20%
Energia elétrica

46,30%
FIGURA 1 - Pegada de Carbono do
IPPUC, ano base 2012
Elaboração: Setor de Editoração do IPPUC
(2014)

Deslocamento de
funcionários

Além da função básica de Pesquisa e Planejamento, o IPPUC é responsável por:
 coordenar as ações do Plano de Governo Municipal;
 coordenar a elaboração e acompanhar a implantação do Plano de Obras;
 produzir, agregar e analisar informações relativas a indicadores sociais;
 produzir e coordenar a execução de projetos de arquitetura, comunicação visual e

mobiliário urbano;
 coordenar a integração das diretrizes locais de planejamento às diretrizes
metropolitanas;
 disseminar as práticas desenvolvidas em Curitiba, através da participação em
eventos nacionais e internacionais e através de visitas e cooperação técnica com
instituições, cidades e países de todo o mundo.
São objetivos estratégicos da instituição:
 ordenar o crescimento da Cidade com a distribuição adequada das atividades

urbanas;
 criar soluções integradas, visando melhores condições sociais e econômicas da
população;
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 articular as políticas e diretrizes setoriais que interfiram na estruturação

urbana do Município e da Região Metropolitana;
 captar recursos e atrair investimentos para viabilizar a implantação de planos,
programas, projetos e obras do Município.
Ligada ao IPPUC, a Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento – UTAG, é
responsável pelo acompanhamento da execução das obras e projetos do
Programa Pró-Cidades, desenvolvido pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) em parceria com a Prefeitura de Curitiba e que prevê
intervenções de infraestrutura social nas áreas de mobilidade urbana, transporte,
habitação, cultura, saúde, lazer e geração de emprego e renda.
Existe, dentro da UTAG, a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), que realiza
parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e o Gerenciamento de
Projetos da Copa do Mundo de 2014 (GP-COP). A unidade criada para o
gerenciamento de projetos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.
4.1.2 - Universo de análise
Dentro do IPPUC o levantamento dos dados para o cálculo das emissões de Gases de
Efeito Estufa ocorreu nas seguintes instalações, conforme apresentado também na
Figura 2:
 casa do Recursos Humanos – RH;
 casa de serviços gerais / manutenção;
 antiga Casa Möller, onde localiza-se a Presidência do IPPUC;
 biblioteca;
 casa Polonesa;
 pavilhão de Projetos;
 pavilhão de Planejamento e Informações.

Juntamente com a pesquisa de deslocamento dos funcionários, foi solicitado que
escolhessem – de um rol pré-indicado – ações ou programas dos quais estariam
dispostos a adotar para contribuir para a redução da emissão de GEE em suas
atividades no IPPUC. Também foram solicitadas sugestões de ações que poderiam
vir a fazer parte do Plano de Ação para redução das emissões de Gases de Efeito
Estufa do IPPUC.
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FIGURA 2 - Edificações existentes no Ippuc.
Elaboração : Setor de Geoprocessamento do
IIPPUC (2013)

FIGURA 3 - Localização da UTAG.
Elaboração: Setor de Geoprocessamento do IPPUC
(2013)

A AFIPPUC, associação dos funcionários do IPPUC, foi a única instalação que não foi
incluída na contabilização da Pegada de Carbono. A AFIPPUC compreende a Cantina
do IPPUC, espaços para exposições de pequenos comércios no período de almoço;
bem como churrasqueira e quadra poliesportiva, para uso dos associados.
Manteve-se neste Segundo Inventário a justificativa para a não-inclusão da sede da
AFIPPUC neste levantamento pelo fato de que a Cantina da AFIPPUC é terceirizada,
ou seja, o espaço e concedido através de processo licitatório para um fornecedor
prestar os serviços especificados. Além disso, a Cantina é utilizada por usuários não
somente do IPPUC, mas do Instituto Curitiba de Informática (ICI). Por dia, são
servidas aproximadamente 150 refeições, sendo que cerca de 2/3 correspondem a
usuários que não funcionários do IPPUC. A compra de equipamentos, materiais e
matérias primas para as refeições é feita pela empresa terceirizada.
O levantamento, na UTAG, ocorreu em sua totalidade. A localização da UTAG pode
ser vista na Figura 3.
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Para a aquisição do dado referente ao deslocamento dos funcionários de casa ao
trabalho, foi realizada uma pesquisa, com os 202 funcionários efetivos que
desenvolveram suas atividades na Instituição em 2013. Assim como para a
obtenção dos dados do ano base de 2012, os funcionários terceirizados que
trabalham no IPPUC, como estagiários, equipe de manutenção e limpeza e
seguranças da portaria, por apresentarem alta rotatividade, não fazem parte da
pesquisa, uma vez que o levantamento de deslocamentos realizado com estes
proporcionaria um dado deficiente.
4.2 - LEVANTAMENTO DE DADOS POR ESCOPOS
Os dados levantados para o cálculo da Pegada de Carbono do IPPUC são
apresentados no Quadro 1

QUADRO 1 - Dados utilizados para o cálculo da Pegada de Carbono do IPPUC, separados por Escopos.

ESCOPO 1
ESCOPO 2

·

Combustão Móvel Direta – frota IPPUC

·

Emissões Fugitivas – RAC e Extintores de Incêndio

·

Compra de Energia Elétrica do SIN

·

Viagens a negócios IPPUC

·

Eventos realizados no IPPUC (passagens de
estrangeiros)

ESCOPO 3
·

Deslocamento dos funcionários Casa/IPPUC/Casa

·

Consumo de água – Sanepar

·

Bens de Consumo

4.2.1 - Escopo 1 - Emissões diretas de Gases de Efeito Estufa
Neste Escopo foram levantados os dados de Combustão Móvel Direta e Emissões
Fugitivas.
Para a Combustão Móvel Direta, foi acessado o Relatório Sintético de Conferência de
Registro de Utilização de Veículos (RUV), através do Setor de Transporte Interno.
Com base neste relatório, foi obtida a quantidade total de combustível abastecida e
quilometragem rodada de toda a frota do IPPUC no ano de 2013, composta por 8
(oito) veículos de passeio e uma Van Utilitário.
As emissões fugitivas contabilizaram a emissão promovida por extintores de
incêndio de CO2. Para tanto, foi realizado um levantamento, no IPPUC e na UTAG,
avaliando a quantidade de extintores novos comprados e quantos extintores
receberam recarga no ano de 2013.
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4.2.2 - Escopo 2 - Emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa de Energia
Para o levantamento de dados deste escopo, foi obtido junto à Supervisão
Administrativo Financeira do IPPUC o consumo, em quilowatt-hora (kWh), de energia
elétrica durante os meses de janeiro a dezembro de 2013. No IPPUC existem duas
“contas de luz”, uma referente à instituição e outra referente à casa onde localiza-se
o Setor de Recursos Humanos, que é alugada. Foi obtido também o consumo de
energia elétrica para a UTAG.
4.2.3 - Escopo 3 - Outras emissões indiretas de Gases de Efeito Estufa
Foram levantados os seguintes dados para a composição do Escopo 3 do inventário
de Gases de Efeito Estufa do IPPUC:
 viagens a negócios realizadas por funcionários do IPPUC – este dado foi obtido

junto à Supervisão Administrativo Financeira, através dos relatórios de empenhos
realizados pelo IPPUC em 2013, bem como pelos ofícios autorizatórios para
viagens ao exterior. Foram registradas as viagens de avião realizadas por
funcionários do IPPUC, e de palestrantes que vieram de outras localidades para
atuações no Instituto.
 eventos realizados pelo IPPUC – este dado foi obtido junto à Assessoria de
Relações Externas, para contabilizar eventos que ocorreram em 2013
exclusivamente no IPPUC e o local de origem dos participantes. Foi estabelecido
um critério de eventos com duração superior a cinco dias. O IPPUC recebe
diariamente pessoas do mundo todo, entretanto estas pessoas, em sua maioria,
tem uma agenda para conhecer vários órgãos da Prefeitura ou mesmo do governo
do Estado, e não ficam somente no IPPUC.
 deslocamento dos Funcionários Casa-IPPUC-Casa. O questionário foi aplicado no
período de 10 a 30 de abril de 2014, no IPPUC e na UTAG. O mesmo avaliou a forma
de deslocamento de cada funcionário nos trajetos: casa - IPPUC, trajetos
realizados na hora do almoço e IPPUC - casa. Foi necessário informar o modal
utilizado, a quilometragem percorrida, o combustível mais utilizado em 2013. O
setor de Recursos Humanos forneceu a lista com todos os funcionários
registrados no Instituto no ano de 2013, com os respectivos períodos de férias
regulamentares e licenças usufruídas, quando era o caso. Estes dados foram
compilados em uma tabela, que possibilitou identificar a quantidade de
combustível que o funcionário utilizou no período de 2013. O questionário
aplicado aos funcionários pode ser visualizado no Anexo 1.

17

 Consumo de água potável. Foi obtido junto à Supervisão Administrativo Financeira

do IPPUC o consumo, em m³, de água potável durante os meses de janeiro a
dezembro de 2013. No IPPUC existem duas “contas de água”, uma referente à
instituição e outra referente à casa onde localiza-se o Setor de Recursos Humanos,
que é alugada. Foi obtido também o consumo de água potável para a UTAG.
 Bens e serviços comprados. Foi obtida, junto ao Setor de Material do IPPUC, uma
relação de itens adquiridos pela instituição e definidos os quais seriam
contabilizados para o inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Este dado
não foi solicitado à UTAG, uma vez que os itens consumidos pela UTAG são
provenientes do almoxarifado do IPPUC. Foi levantada a quantidade de saídas de
cada item, para evitar a contabilização de itens que ainda permanecem em
estoque. Os itens solicitados, agrupados pela codificação do sistema de compras
da Prefeitura de Curitiba, Sistema de Gestão Pública (SGP) foram:

s
s
s
s
s
s
s
s

18

consumo de água – galões e garrafas;
consumo de papel – A3, A4, plotter;
consumo de papel higiênico, papel toalha e guardanapos;
consumo de sacos plásticos – de lixo;
consumo de copos plásticos;
Consumo de cartuchos de tinta de impressoras;
consumo de toner de impressoras;
consumo de botijões de gás.

4.3 - FATORES DE EMISSÃO
A maioria dos fatores de emissão, provenientes do IPCC, United States
Environmental Protection Agency (US-EPA), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT)
e Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi extraída da ferramenta de cálculo do GHG
Protocol Brasil, por trazerem fatores que apresentam relevância científica e
credibilidade.
Outros fatores de emissão, entretanto, por não constarem na ferramenta de
cálculo, foram pesquisados na literatura. O Quadro 2 indica os fatores de emissão
pesquisados e suas respectivas fontes.
QUADRO 2 - Fatores de emissão pesquisados na literatura.

ITEM

FATOR DE EMISSÃO

FONTE

Consumo de água potável

1,068 kWh/m³

Relatório de sustentabilidade da
Sabesp 2011. Inventário de
Emissões da Ticket 2011.

Consumo de garrafas
plásticas – PEAD

1,95 kg CO2e/kg
PEAD

Manual EPA Plastics Chapter 11

Consumo de Papel branco

1,2787 kg CO2e/kg
papel

Estudo realizado pela Suzano
Papel e Celulose (2011).
Inventário de Emissões da
Ticket 2011.

Consumo de sacos plásticos
para resíduos PEBD

2,34 kg CO2e/kg
PEBD

Manual EPA Plastics Chapter 11

Consumo de Copos Plásticos
– Polipropileno

3,9 kg CO2e/kg
PP

Inventory of Carbon and Energy
(University of Bath)

Consumo de cartuchos de
tinta para impressora

4,4 kg CO2e/E
Cartucho

Centre For Remanufacturing
and Reuse (2008)

35 kg CO2e/E
toner

Centre For Remanufacturing
and Reuse (2008) Disponível no
Inventário de emissões Banco
Espírito Santo (2011)

Consumo de toner para
impressora
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5 - RESULTADOS
Os resultados obtidos deste Segundo Inventário de Emissões de GEE do IPPUC são
apresentados a seguir, de acordo com os escopos estipulados na ferramenta de
cálculo do GHG Protocol Brasil.
5.1 - ESCOPO 1
O Escopo 1 englobou a Combustão Móvel Direta, identificada pela frota do IPPUC, e
pelas emissões fugitivas de extintores de incêndio, aparelhos de ar condicionado e
refrigeradores.
Os aparelhos de refrigeração e ar condicionado foram contabilizados, sendo cinco
aparelhos de ar condicionado em todo o IPPUC, 13 refrigeradores no modelo de
frigobar e uma geladeira. No ano de 2013, nenhum destes aparelhos sofreu
manutenção e recarga de gás. Portanto, considerou-se a emissão fugitiva destes
equipamentos igual a zero.
Após a análise dos abastecimentos de toda a frota do IPPUC e UTAG, chegou-se ao
valor de consumo de 11.100 litros de gasolina, 98 litros de álcool e 1.417 litros de
diesel no ano de 2013.
É importante ressaltar que, desde maio de 2013, a quantidade de álcool contida na
gasolina aumentou de 20% para 25% no Brasil, fator este que contribuiu para
diminuir as emissões da gasolina.
Em 2013, foram recarregados três extintores de incêndio na UTAG. Todos os
extintores possuem capacidade e carga de 6 kg. A emissão resultante destas
recargas é de 18 kg de CO2.
O total de emissões do Escopo 1 do IPPUC, no ano de 2013, foi de 27.233,86 kg de
CO2 equivalente, conforme apresentado na Figura 4.

0,43%
14,07%

116,27

3.831,62

0,07%
18,00

85,44%
23.267,97

FIGURA 4 - Emissões (kg CO2e) do
Escopo1, geradas pelo IPPUC em 2013
Elaboraçâo: Setor de Editoração do
IPPUC (2014).
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Combustão Móvel Direta - Frota IPPUC - Gasolina
Combustão Móvel Direta - Frota IPPUC - Diesel
Combustão Móvel Direta - Frota IPPUC - Álcool
Emissões Fugitivas - Extintores de Incêndio

5.2 - ESCOPO 2
O Escopo 2 corresponde à compra de Energia Elétrica pelo Sistema Integrado
Nacional – SIN.
Em 2013, foram consumidos no IPPUC 255.653,00 kWh e 9.615 kWh na UTAG. Estes
valores, convertidos pelo fator de emissão adotado pelo MCT, correspondem a
24.542,69 kg CO2 equivalente emitidos pelo IPPUC e 923,04 kg CO2 equivalente
emitidos pela UTAG.
A emissão total para o Escopo 2 foi, portanto, de 25.465,73 kg CO2 equivalente.
5.3 - ESCOPO 3
O Escopo 3 englobou outros consumos do IPPUC, que não estavam relacionados nos
Escopos 1 e 2 e foi dividido em cinco grandes categorias:
 viagens a negócios realizadas pelos funcionários;
 eventos ocorridos no IPPUC;
 consumo de água potável - SANEPAR;
 bens de consumo;
 deslocamento de funcionários.

5.3.1- Viagens a Negócios Realizadas Pelos Funcionários
Neste item foram contabilizadas todas as viagens de avião realizadas por
funcionários do IPPUC e palestrantes.
No ano de 2013, foram realizadas 81 viagens de avião pelos funcionários do IPPUC,
para diversos destinos nacionais e internacionais, contabilizando um total de
33.362,57 kg de CO2 equivalente
5.3.2 - Eventos Ocorridos no IPPUC.
Considerou-se o Curso Internacional em Práticas de Gestão e Sustentabilidade
Urbana, desenvolvido em cooperação com a Japan International Cooperation
Agency (JICA), realizado no mês de fevereiro e março de 2013, o evento de maior
significância e que ocorreu exclusivamente no IPPUC. Foram realizados outros
eventos durante o ano de 2013, entretanto, estes eventos não eram exclusivos do
IPPUC, e sim da Prefeitura de Curitiba como um todo. O evento da JICA contou com a
participação de dez participantes de outros países. O deslocamento destes
convidados para a participação neste curso gerou um total de 11.398,02 kg de CO2
equivalente.
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5.3.3 - Consumo de água potável
O consumo de água potável da SANEPAR, no ano de 2013, foi de 1.793 m³ em todo o
IPPUC e 230 m³ na sede da UTAG, o que totalizou um consumo total de 2.023 m³.
Este consumo representa, para a Pegada de Carbono, 183,83 kg de CO2 equivalente
para a sede do IPPUC e 23,58 kg de CO2 equivalente para a UTAG, totalizando
emissão de 207,41 kg de CO2 equivalente.
5.3.4 - Bens de Consumo
Foi realizado um levantamento sobre os consumos do IPPUC no ano de 2013. O
Quadro 3 apresenta os itens contabilizados, quantidades consumidas e a emissão
em kg de CO2 equivalente correspondentes.
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QUADRO 3 - Bens de consumo IPPUC, quantidades consumidas e respectivas emissões
(kg CO2e) em 2013.
TOTAL DE kg

ITEM

QUANTIDADE

UNIDADE

DE CO2
EQUIVALENTE

Papel A4 - 75g/m²

479

Resmas

Papel A4 - 90 g/m²

34

Resmas

Papel A3 - 75 g/m²

25

Resmas

Papel para plotter- 90 g/m²

0

Rolos

Papel para plotter- 120 g/m²

0

Rolos

Copo plástico café- 50 ml

440

Copo plástico água- 180 ml

1.844

Sacos de lixo 100 Litros

174

Sacos de Lixo 40 Litros

10

Pacotes com
100 unidades
Pacotes com
100 unidades
Pacotes com 5
unidades cada
Pacotes com
100 unidades
cada

1.704,11

1.552,64

70,33

Toner para impressoras a laser
87
(preto e coloridos)

Unidades

3.045,00

Cartuchos para impressora
(preto e coloridos)

395

Unidades

1.738,00

Botijão de gás 13 kg-GLP

12

Botijões
2.706,14

Botijão de gás 45 kg-GLP

17

Botijões

Água mineral

986

Galões de 20
litros

Água mineral

5.460

Garrafas 500 ml

Papel Higiênico

8.208

Rolos

Papel toalha

1.830

Pacotes

236,53

7.220,00

EMISSÕES TOTAIS - BENS DE CONSUMO

18.272,75
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5.3.5 Deslocamento de funcionários
Do universo de 223 funcionários registrados em 2013, foram desconsiderados os
funcionários aposentados (12), os que estão a disposição de outras secretarias que
não o IPPUC e UTAG (4), e os funcionários que estão afastados por motivos de saúde
e, ou por licença sem vencimentos (5), totalizando para a pesquisa 202 funcionários
no Instituto.
Deste total, foi obtida uma adesão de 91,1% em respostas ao questionário, número
este superior ao atingido no ano anterior.
Foi avaliado o deslocamento de cada funcionário nos trajetos: Casa-IPPUC, trajetos
realizados na hora do almoço, IPPUC-Casa, bem como na UTAG.
Em 2013 foram consumidos, de combustíveis para deslocamentos, as seguintes
quantidades:
 gasolina: 58.170,90 litros
 etanol: 12.866,18 litros
 diesel: 748,84 litros
 GNV: 586,01 m³

O total destes combustíveis resulta em uma emissão de 131.318,85 kg de CO2
equivalentes no ano de 2013.A Figura 5 mostra as emissões de Escopo 3 do IPPUC
para o ano de 2013.

5,86%
11.398,02

0,11%
207,41

9,39%
18.272,75

67,50%
131.318,85

FIGURA 5 - Emissões kg CO2e) do
Escopo 3, geradas pelo IPPUC em 2013.
Elaboração: Setor de Editoração do IPPUC( 2014)
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17,15%
33.362,57

Deslocamento de Funcionarios
Viagens de negócios
Bens de consumo
Eventos ocorridos no IPPUC
Consumo de aguá potável - Sanepar

5.4 ADESÃO DOS FUNCIONÁRIOS A FUTURAS INICIATIVAS
Em se tratando da adesão dos funcionários a futuras iniciativas a serem adotadas
pelo IPPUC para diminuição de suas emissões de gases de efeito estufa, o
questionário aplicado para verificar o deslocamento dos funcionários elencava
quatro iniciativas a serem assinaladas caso fossem adotadas pelo servidor. Após a
tabulação dos dados verificou-se que, das iniciativas propostas, o nível de adesão
poderia acontecer nas seguintes proporções:
 uso de canecas ou garrafas em substituição aos copos plásticos – 81,52%
 campanha educativa para economia de água e energia elétrica – 78,80%
 otimizar o uso das impressoras e impressões – 67,93%
 carona Solidária – 32,61%
 outras ações e programas que poderiam ser sugeridos ao Plano de Ação para

mitigação das emissões de CO2 do IPPUC – 17,93% dos questionários respondidos
apontaram sugestões.
Por sua vez, as sugestões apontadas pelos servidores são listadas a seguir:
 ações para otimização do uso de energia elétrica (lâmpadas fluorescentes,













sensores de presença, etc.) - 21,21%;
segregação adequada dos resíduos (reciclagem / campanhas) - 18,18%;
incentivo ao uso de outros modais (bicicleta / ônibus / a pé) - 12,12%;
orientações aos funcionários (cursos, palestras, mensagens no computador) 9,09%;
transportes alternativos dos funcionários para o IPPUC (vans, ônibus parando em
locais estratégicos) - 9,09%;
compra de impressoras, máquinas de xerox, computadores mais eficientes e que
gastem menos energia - 9,09%;
ações para otimização do uso de água (reforma hidráulica) - 9,09%;
instalação de vestiário no IPPUC - 6,06%;
adoção de Carro Elétrico para o IPPUC - 6,06%;
otimização do uso dos veículos do IPPUC - 3,03%;
melhor utilização dos papéis do IPPUC - 3,03%;
compra de materiais sustentáveis no IPPUC - 3,03%;
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no IPPUC - 3,03%.
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5.5 - EMISSÕES TOTAIS DO IPPUC
Analisando-se os Escopos 1, 2, e 3, chega-se à uma emissão total final de 247.259,19
kg de CO2 equivalente ou 247,3 tCO2 equivalente no ano de 2013.
Este valor, tomando por base os 202 funcionários efetivos da Instituição no ano de
2013, corresponde a uma emissão de 1,22 toneladas de CO2 equivalente por
funcionário no ano de 2013.
As emissões mais significativas encontram-se no Escopo 3, conforme Figura 6, que
correspondem a 78,69% das emissões totais. As emissões dos Escopos 1 e 2
representam, respectivamente, 11,01% e 10,30% das emissões totais.

11,01%
27.234

10,30%
25.466

78,69%
194.560

FIGURA 6 - Emissões (kg co2 e) por
Escopos, geradas pelo IPPUC em 2013.
Elaboração: Setor de Editoração do IPPUC (2014)
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Escopo 1
Escopo 2
Escopo 3

A Figura 7 apresenta as emissões geradas pelo IPPUC no ano de 2013 por categorias.
Percebe-se que o deslocamento de funcionários gera a emissão mais expressiva,
superior à metade do total que foi emitido pelo IPPUC. As viagens a negócios e o
deslocamento da frota do IPPUC, seguidos da compra de energia elétrica,
correspondem às maiores emissões do ano de 2013.

2,92%
1,94%
1,93%
0,69%
4,61%

53,11%

FIGURA 7 - Emissões (kg CO2 e) por
categorias, geradas pelo IPPUC em 2013.
Elaboração: Setor de Editoração do IPPUC ( 2014)

10,30%
11,01%
13,49%
Deslocamentos de Funcionários do IPPUC
Viagens de Negócios
Combustão Móvel Direta - Frota IPPUC
Compra de energia Elétrica
Eventos ocorridos no IPPUC
Consumo de papel toalha e higiênico - resíduos
Consumo de toners e cartuchos de impressoras
Consumo de papel
Outros consumos
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6 - ANALISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS INVENTÁRIOS DOS
ANOS BASE DE 2012 E 2013
Comparando-se os anos base de 2012 e 2013, anos em que foram obtidos os dados
para os Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa do IPPUC, percebe-se que
o ano de 2013 apresentou uma emissão total menor que 2012 em 6%.
Entretanto, apesar da diminuição das emissões totais no ano de 2013, a emissão
individual de cada funcionário apresentou um aumento de 1,7% se comparada às
emissões de 2012, aumentando de 1,20 para 1,22 toneladas de CO2 equivalente.
Este aparente paradoxo se dá em função da redução do número de funcionários
efetivos da Instituição no ano de 2013. Em 2012, foram considerados 215
funcionários e no ano de 2013, este número foi de 202.
O Quadro 4, apresenta o comparativo dos consumos dos anos 2012 e 2013 de cada
Escopo.
QUADRO 4 - Comparação dos consumos entre os anos base de 2012 e 2013.

COMPARAÇÃO CONSUMOS
Total
2012

Total
2013

Diferença
(%)

Gasolina

Litros

Álcool

Litros

0,00

98,00

100%

Diesel

Litros

1.581,00

1.417,00

-10,37%

Energia Elétrica

kwh

277.540

265.268

-4,42%

Viagens Avião

Número de viagens

88

81

-7,95%

ESCOPO 3

ESCOPO 1

UNIDADE

ESCOPO 2

ITEM

12.056,00 11.100,00

-7,93%

Deslocamentos Funcionários - Gasolina Litros

47.260,31 58.170,90

Deslocamentos Funcionários - Álcool

Litros

15.205,77 12.866,18 -15,38%

Deslocamentos Funcionários - Diesel

Litros

998,44

748,84

-24,99%

Deslocamentos Funcionários - GNV

m³

246,07

586,01

138%

Papel A3 e A4

Resmas

660

538

-18,48%

Copos Plásticos

Unidades de 50ml e 180ml 270.000

228.400

-15,40%

Sacos de lixo*

Unidades

2.714

1.870

-31,09%

Cartuchos de impressora

Unidades

180

395

119,44%

Toners de impressora

Unidades

87

87

0%

Botijões de gás 13 e 45 kg

kg de gás

806

921

14,26%

Consumo de água potável - SANEPAR

m³

3.060

2.023

-33,89%

Resíduos Gerados

kg de gás

2.343,24

2.579,77

10,09%

23,08%

* Houve uma retificação com relação a quantidade consumida de sacos de lixo Ano Base de 2012. O valor, inicialmente estabelecido de 555 unidades, foi
redefinido para 2.714. A mudança ocorreu em função de os dados terem sido coletados de forma incompleta, pois não foram considerados todos os códigos
referentes a este item. Também ocorreu uma alteração de códigos no Sistema de Gestão Pública da Prefeitura de Curitiba, para o referido item.
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O Quadro 5, por sua vez, apresenta o comparativo das emissões entre os anos de 2012 e
2013 a cada Escopo

QUADRO 5 - Comparação das emissões, em kg CO2 e, entre os anos base de 2012 e 2013.

COMPARAÇÃO DAS EMISSÕES - ANO BASE 2012 E 2013
Total
(kg CO 2 e) 2012

Total
(kg CO 2 e) 2013

25.796,46

23.267,97

-9,80%

Combustão Móvel Direta-Frota IPPUC - Álcool

0,00

116,27

100,00%

Combustão Móvel Direta - Frota IPPUC - Diesel

4.221,73

3.831,62

-9,24%

72,00

18,00

-75,00%

Compra de Energia Elétrica do SIN

19.039,25

25.465,73

33,75%

Viagens a Negócios - Avião

54.911,38

33.362,57

-39,24%

Viagens a Negócios - Ônibus
Eventos ocorridos no IPPUC - Passagens dos
Participantes

6.889,29

0,00

-100,00%

14.617,48

11.398,02

-22,02%

Deslocamentos Funcionários IPPUC

122.347,93

131.318,85

7,33%

Consumo de papel

2.886,75

1.704,11

-40,97%

Consumo de copos plásticos

1.797,12

1.552,64

-13,60%

Consumo de sacos de lixo*

120,25

70,33

-41,51%

Consumo cartuchos de impressora

428,40

1.738,00

305,70%

Consumo toners de impressora

3.045,00

3.045,00

0,00%

Consumo de gás- botijões de 13 e 45 kg

2.415,18

2.706,14

12,05%

Consumo de água potável - Sanepar
Consumo de água em garrafas e galões
(plástico + água)

211,22

207,41

-1,80%

109,54

236,53

115,93%

5.524,00

7.220,00

30,70%

264.432,98

247.259,19

-6,49%

ITEM:

ESCOPO 01

Combustão Móvel Direta-Frota IPPUC- Gasolina

ESCOPO 03

ESCOPO 02

Emissões Fugitivas - Extintores de Incêndio

Consumo de papel toalha e higiênico-resíduos
TOTAL GERAL

Diferença
(%)

* Houve uma retificação com relação ao valor de emissões para sacos de lixo para o Ano Base de 2012. O valor, inicialmente estabelecido de 15,16 Kg
de CO2e, foi recalculado e representa 120,25 kg de CO2e. Registre-se, no entanto, que esta diferença não refletiu em mudança significativa no total de
emissões do ano de 2012, representando 0,04% da emissão total.
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Ao serem analisados os valores obtidos das emissões e respectivos consumos
referentes aos anos de 2012 e 2013, percebem-se algumas divergências. Para o caso
do consumo de água potável da SANEPAR, a emissão aumentou, ao passo que seu
consumo efetivo diminuiu entre estes anos. O consumo de água apresentou uma
redução de 34% e, em termos de emissões, entretanto, este valor aumentou em
47%.
O mesmo pode ser percebido com relação ao consumo de energia elétrica, que
apresentou redução de 4% e um aumento em termos de emissões de 34%. Essas
mudanças nos valores de consumos e emissões ocorrem pela alteração do fator de
emissão de energia elétrica, utilizado para mensurar o consumo de energia elétrica e
também o de água, em que é realizada a conversão de m³ consumidos para kwh,
para posteriormente haver a conversão para CO2 equivalente. Este fator de emissão
de energia elétrica é atualizado anualmente pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação, tendo como base as matrizes energéticas utilizadas pelo Brasil em
determinado ano base, e resultou no valor final estabelecido para as emissões deste
inventário.
O consumo de água apresentou uma diminuição significativa no ano de 2013. Houve
uma redução em 34% no consumo de água potável da SANEPAR. Essa redução se
justifica devido à identificação e reparo de vazamentos na rede interna de
distribuição de água.
Um dos aumentos mais expressivos observados, tanto em termos de emissões
quanto em termos de consumo, é o de cartuchos de impressora. Durante o ano de
2013, observou-se um aumento no uso de impressoras domésticas de pequeno
porte.
A consequência do uso mais frequente destas impressoras domésticas foi o aumento
no consumo de cartuchos de tinta no ano de 2013, aumento este de 119%, quando
comparado ao ano de 2012. As emissões oriundas do consumo de cartuchos,
entretanto, apresentaram um aumento de 305,70%. A proporção deste aumento é
explicada pela utilização de cartuchos novos no ano de 2013, ao passo que no ano de
2012 os cartuchos consumidos eram remanufaturados, possuindo menor potencial
de emissão de gases de efeito estufa.
Em relação ao deslocamento de funcionários, percebeu-se um aumento nos
consumos dos combustíveis gasolina e GNV e diminuição no consumo de álcool e
Diesel, este contabilizado para os usuários de ônibus.
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O aumento do consumo de gasolina entre os anos de 2012 e 2013 foi de 23%, ao
passo que o consumo de GNV aumentou 138%.
O consumo de álcool como combustível para os veículos particulares, por sua vez,
apresentou uma redução de 15% e o de Diesel em 25%.
Em termos de modais utilizados, o Quadro 6 apresenta um comparativo entre o
número de usuários de um determinado modal e distância de deslocamento entre os
anos base de 2012 e 2013.

QUADRO 6 - Comparação entre os modais utilizados e distâncias percorridas entre os anos base de 2012 e 2013.

Ano base 2012
MODAL UTILIZADO
Carro

Ano base 2013

Nº de
Nº de
DESLOCAMENTO
DESLOCAMENTO
USUÁRIOS*
USUÁRIOS*
km
km
118

2.684,96

143

3.511,36

6

182,00

6

168,90

Ônibus

41

801,20

39

623,70

A pé / bicicleta ou
carona

10

50,80

26

160,62

Motocicleta

*O número de usuários dos modais apresentados nos anos de 2012 e 2013 é maior que o número de questionários respondidos,
uma vez que alguns funcionários utilizam mais de um modal em seus deslocamentos diários.

Percebe-se, através dos dados apresentados no Quadro 6 acima, um aumento no
número de usuários de transporte individual do modal carro e também um aumento
expressivo no número de usuários de bicicleta, carona ou que se deslocam a pé para
o IPPUC.
Através destes dados apresentados, percebe-se que houve poucas mudanças entre
os anos de 2012 e 2013, refletindo a necessidade da aplicação de programas e
iniciativas para promover o avanço de ações sustentáveis e mudança de cultura
entre os funcionários da Instituição.
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
O IPPUC está, com este Segundo Inventário, reafirmando o seu compromisso em
minimizar suas emissões de gases de efeito estufa, demonstrando sua preocupação
com as questões ambientais e propondo um processo de desenvolvimento mais
sustentável para Curitiba.
O Segundo Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a “Nossa Pegada de
Carbono do IPPUC”, é um dos produtos elaborados pelo IPPUC que objetiva implantar
e afirmar uma nova cultura na Instituição, visando a economia de recursos e adoção
de ações mais sustentáveis nas rotinas de trabalho, bem como a disseminação
destas atitudes para outras instituições públicas.
A continuidade deste trabalho se deve ao compromisso da atual Diretoria em buscar
tornar as ações que norteiam a missão do Instituto sustentáveis, e de toda a
comunidade do IPPUC, por meio do levantamento de dados nos diversos setores e
pela realização da pesquisa individual de deslocamento dos funcionários. Em seu
segundo ano de aplicação, pôde-se empregar a metodologia para a coleta de dados
que foi estabelecida no Primeiro Inventário de Emissões do IPPUC, para o
monitoramento anual da Nossa Pegada de Carbono.
Através de sua Segunda Pegada de Carbono, o IPPUC define seu primeiro passo para
minimizar suas emissões. Com os dados obtidos dos anos base de 2012 e 2013, é
possível definir quais são os maiores consumos e fragilidades institucionais, e quais
serão as ações mais apropriadas para aplicar na Instituição com o objetivo de
minimizar as emissões inventariadas. Estas ações culminarão na criação e
implantação do Plano de Ação para Mitigação das Emissões de Gases de Efeito Estufa
do IPPUC. Este plano, além de reforçar o compromisso do IPPUC e da Prefeitura de
Curitiba com o desenvolvimento sustentável da cidade, promoverá um consumo de
bens mais consciente na instituição, e a consequente aplicação responsável e
sustentável dos recursos públicos no IPPUC.
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ANEXO 01
MODELO DE QUESTIONÁRIO DE DESLOCAMENTO APLICADO AOS FUNCIONÁRIOS
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