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RESUMO 

Este artigo apresenta uma análise objetiva e concisa sobre as atividades desenvolvidas pelo Inmetro em suas duas 
sedes no Rio de Janeiro (Xerém e Rio Comprido) passíveis de emissão de gases de efeito estufa e portanto 
contribuintes do fenômeno climático de aquecimento global. Para tal foram levantadas as informações necessárias 
dentro dos cinco setores recomendados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da Organização das 
Nações Unidas (IPCC/ONU), que são: Energia, Transportes, Indústria, Uso do Solo e Resíduos. Para a estimativa 
das emissões foram adotada as recomendações de boas práticas da metodologia de cálculo de emissões de GEE 
deste Painel em 2006. Finalmente foram apresentados os resultados da análise e propostas medidas para mitigar e 
ate neutralizar, dentro do possível, as emissões do Inmetro, visando futuras políticas e estratégias ambientais e até a 
obtenção de créditos de carbono de emissões evitadas, de forma tornar o Inmetro um órgão de excelência no 
governo federal na área de mudanças climáticas e planejamento ambiental. 

PALAVRAS CHAVE: Gestão ambiental, efeito estufa, aquecimento global, cenários futuros. 

INTRODUÇÃO 

O aquecimento global, que é um fenômeno natural, vem sendo acelerado pela emissão de Gases do Efeito Estufa – 
GEE’s provocados pela ação humana. Diversos fatores contribuem para a maximização desse impacto global: 
queima de combustíveis fósseis, degradação de resíduos sólidos – gerando principalmente gás metano, 
industrialização de produtos, entre outros. 

O campus laboratorial do Inmetro, que possui mais de mil trabalhadores (servidores, contratados e colaboradores), 
uma área construída significativa e uma considerável infra-estrutura laboratorial, necessita de fontes de matéria e 
energia para dar continuidade às atividades rotineiras da instituição, gerando assim resíduos, consumindo 
combustíveis fósseis (principalmente no transporte), produzindo subprodutos nos processos de fabricação de 
modelos de referências, emitindo, assim, uma significativa quantidade de GEE’s. 

OBJETIVO 

Minimizar os impactos no aquecimento global a partir da emissão de gases de efeito estufa gerados pelas atividades 
do Inmetro e futuramente inventariar e analisar possíveis cenários de mitigação dessas emissões, a fim de auxiliar a 
alta direção do Inmetro em suas políticas de gestão ambiental e sustentabilidade. 

DADOS LEVANTADOS 

Para o Setor de Energia foram levantados dados do consumo de combustível pela subestação de Xerém e a 
quantidade de energia consumida pelo Inmetro mensalmente, tanto no campus como no prédio do Rio Comprido. 

Para o Setor de Transporte, foram levantados dados em três etapas: 
i) Veículos oficiais: frota total de veículos oficiais, com base no tipo de combustível utilizado (gasolina, etanol, 

diesel, GNV) e no tipo de veículo (automóvel, camionete, caminhoneta, moto, caminhão, etc), sendo informada 
a quantidade consumida de cada veículo/combustível mensalmente; 

ii) Linhas de ônibus: frota total de ônibus, sendo informada a quantidade consumida de combustível mensalmente 
ou a quilometragem total rodada por cada linha diariamente; 



iii) Veículos terceirizados: frota total calculada com base no tipo de veículo e combustível utilizado (idem aos 
veículos oficiais) ou a quilometragem total rodada mensalmente. 

Para o Setor Indústria, foram solicitadas à Dimci todas as informações relativas à fabricação de materiais de 
referência realizados em seus laboratórios, como quais materiais foram fabricados, quantas vezes, quais as saídas 
dos processos de fabricação (resíduos sólidos, líquidos e gasosos) dentro de um mesmo ano. 

Para o Setor Uso do Solo, foram levantadas as áreas de preservação ambiental dentro do Campus de Xerém, bem 
como as áreas desmatadas que serão utilizadas para construção de novas instalações laboratoriais e as estimativas de 
plantio de mudas para os próximos anos. 

Para o setor de resíduos, considerando que a metodologia do IPCC considera como dado fundamental a taxa de 
geração per capita, foram levantadas as quantidades totais de funcionários e prestadores de serviços nas 2 sedes, 
bem como a composição e quantidades dos resíduos recicláveis que são encaminhados separadamente do restante do 
lixo que vai para tratamento final. 

CONCLUSÃO 

Espera-se que com os resultados obtidos na análise deste trabalho, seja possível estabelecer políticas de mitigação de 
emissão de gases de efeito estufa nas atividades de rotina do Inmetro. Após a elaboração de cenários futuros, poder-
se-á verificar o potencial de redução dessas emissões, o que trará inúmeros benefícios à instituição, não somente 
pela mudança de paradigma dentro de um contexto de sustentabilidade, mas também trazer receitas por venda de 
certificados de emissões reduzidas (ou créditos de carbono) e servir de referência no governo federal como 
instituição pública em prol da diminuição do aquecimento global. 
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