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Perguntas Frequentes 

Tenho aparelhos energeticamente eficientes, uso lâmpadas CFL/LED e programo o meu 
termostato. A minha pegada de carbono não deveria ser menor? 
Esta calculadora foi projetada para ser uma ferramenta que pode ser preenchida rapidamente 
e fornece uma experiência informativa. Para alcançar isso, nós nos concentramos em três 
componentes principais que contribuem para a sua pegada de carbono: onde você mora, o 
seu uso de energia em casa e os seus hábitos de transporte. 

Para fornecer a sua pegada de uso de energia doméstica, esta calculadora utiliza o tipo de 
construção e a quantidade de pessoas em sua casa (que são usados como indicadores do 
tamanho da sua casa) e vincula essa informação com a taxa de consumo médio de energia e 
do abastecimento de eletricidade que corresponde ao da sua região. Com apenas algumas 
perguntas, conseguimos fornecer a sua pegada de energia doméstica. É importante notar que 
esta é uma estimativa e é possível que a sua pegada de energia seja menor graças ao 
tamanho e a idade da sua casa, e as diversas práticas de economia de energia que você 
pode estar empregando.  

Eu li que o tipo de alimento que comemos pode ter um grande impacto no meio 
ambiente. Por que a comida não está inclusa nesta calculadora? 
O foco da calculadora é nas emissões diretas das atividades dos indivíduos: principalmente o 
seu consumo de eletricidade e a utilização de transporte. A calculadora não inclui as emissões 
derivadas da produção de bens e serviços, tais como a fabricação de automóveis ou a 
produção de alimentos. Dito isto, concordamos que os impactos das nossas escolhas podem 
ser significativos, mas eles também são muito difíceis de medir rapidamente de uma forma 
quantitativa e precisa. 

Por que eu não devo contar com a minha viagem de negócios na seção de transporte? 
A calculadora foi desenvolvida para avaliar as emissões de indivíduos em suas vidas pessoais 
e não aquelas relacionadas ao seu emprego e local de trabalho. Esperamos que a sua 
empresa já esteja cuidando do impacto ambiental das suas viagens de trabalho, visto que é 
um fator dos negócios. Hoje em dia, muitas empresas incluem esses impactos em suas 
pegadas de carbono, e algumas até mesmo equilibram a viagem do seu funcionário com 
produtos verdes. Portanto, também seria redundante contar as suas viagens de negócios. 

Eu adoraria compartilhar essa ferramenta com as pessoas na minha comunidade. 
Como posso fazer isso? 
Na página de resultados, você pode compartilhar a calculadora com a sua família e amigos 
via e-mail, bem como sites de mídia social como Twitter, Facebook e LinkedIn.  
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