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Unicamp. Deve-se ressaltar que os valores das
distâncias percorridas pelos veículos fornecidos
pela prefeitura foram mensais e pela FUNCAMP
diários.
Na segunda parte do trabalho utilizou-se
apenas do valor médio que uma árvore da mata
atlântica capta de CO2 em 37 anos obtido por
meio do site da Iniciativa Verde. Assim, dividiuse o valor total emitido pela frota da Unicamp e
da FUNCAMP por este valor, obtendo assim o
número de árvores que capturariam esse CO2 em
37 anos.
Para calcular a emissão mássica de CO2
foi necessário o parâmetro de emissão de CO2
por litro de combustível (álcool, diesel e
gasolina), esses valores (Kg de CO2/L) foram
obtidos por meio do “texto para discussão 1606”
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Álcool: 0,56; Diesel: 3,2 e Gasolina: 2,78 Kg
de CO2/L.
Obtiveram-se os valores de emissão para
os meses de férias para os veículos da Unicamp
(em Kg de CO2/ano) FUNCAMP: 187.318;
Unicamp (período letivo): 629.117,1 e ainda
Unicamp (período de férias): 131.261 e obtevese a emissão média anual total de toda a frota
presente

na

Unicamp

como

947.696,1
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