
Resumo:
 Uma das maiores preocupações mundiais está relacionada às mudanças climáticas e os pioneiros desse
fenômeno são os Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo o gás carbônico (CO2) o mais poluente. Esses gases são
emitidos na atmosfera a partir de atividades antrópicas, aumentando a temperatura do planeta e causando sérias
consequências. Este trabalho coletou as informações necessárias para calcular a pegada de carbono do Escalab –
Centro de Tecnologias e Modelagem de Negócios, buscando entender as emissões de GEE de uma iniciativa
vinculada ao Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Todo o estudo foi baseado de
acordo com as diretrizes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) e a metodologia
recomendada pelo Greenhouse Gas (GHG) Protocol Brasil. O período do estudo foi de 6 meses, e foram
calculados o Escopo 1 (Emissões Fugitivas), Escopo 2 (Compra de energia Elétrica) e Escopo 3 (Resíduos Sólidos
Gerados e Deslocamento Casa-Trabalho).  No total, foram emitidas 3,98 toneladas métricas de CO2e, sendo
55% desse valor destinado ao Deslocamento Casa-Trabalho, uma emissão indireta que é importante e, mesmo
não sendo considerada obrigatória, deve ser considerada. Na coleta dos dados, essa foi a fonte que mais trouxe
dificuldades pois foi necessária a realização de um formulário e a adequação de alguns dados. Um comparativo
com estudos com o mesmo foco concluiu que o Escalab está abaixo da média de emissões per capita e abaixo
também da média de emissão do Brasil e do Mundo.
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