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Experiência  
 
Projeto Carona Solidária.  
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item QA4 da Diretiva Qualidade do Ar no Ciclo 2015. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Implementar a Carona Solidária junto aos servidores públicos municipais, visando a 
melhoria da qualidade do ar por meio da redução do número de veículos em 
trânsito, e, secundariamente, incentivar outros aspectos da economia solidária, 
como a troca e repasse de objetos em desuso, por meio da aproximação das 
pessoas dentro de suas comunidades. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Departamento de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura Municipal de Mairinque. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A ação em destaque segue na esteira do contexto mundial de preocupações e 
propostas de medidas ambientalmente positivas. De início, o Projeto buscou 
conscientizar os funcionários públicos lotados no Paço Municipal, incentivando-os a 
adotar a carona solidária. Posteriormente, as ações se estenderam para outros 
integrantes do funcionalismo público.  

Compreendendo que as grandes transformações se dão através da mudança de 
hábitos e comportamentos, o Projeto aferiu que muitos dos funcionários da 
Prefeitura já possuíam o costume de fornecer/receber carona, até sem plena 
consciência de seus benefícios.  

Aproveitando este costume, e visando disseminar a importância do Projeto, foram 



elaborados panfletos de divulgação e cartazes para afixação dentro da Prefeitura. 
Tais materiais também foram divulgados na região central da cidade, especialmente 
nos pontos de maior congestionamento e fluxo de automóveis (em locais com 
escolas e comércio).  

 
Metodologia  
 
Realizou-se um levantamento entre os funcionários da Prefeitura Municipal de 
Mairinque com o objetivo de verificar quantos e quais funcionários utilizam ou teriam 
interesse em utilizar o sistema de carona. Após, houve a divulgação da importância 
e benefícios da carona solidária, através de materiais de divulgação de cartazes. 
 
Neste segundo ano do Projeto, a proposta é ampliar a divulgação da carona por 
meio do spark (comunicador instantâneo capaz de oferecer troca de mensagens em 
tempo real, a ser disponibilizado a todos os funcionários públicos) e de chamadas 
semanais com divulgação de datas, horários e locais disponíveis dentro do 
Município e do entorno (ofertas de carona). 
 
 
Desafio(s) 
 
O principal desafio é a ampliação do Projeto a todos os funcionários públicos 
municipais, lotados dentro e fora do Paço Municipal, além de outros trabalhadores 
do entorno dos prédios públicos, de modo a otimizar as vagas disponíveis nos 
veículos “caroneiros”, reduzindo a poluição do ar. 
 
Uma das intenções desta extensão do Projeto é promover a aproximação e 
interação entre a população e o Poder Público local, de modo que as políticas 
públicas, dúvidas, problemas e soluções possam ser discutidos durante os 
percursos, de maneira mais descontraída e pouco conflituosa. 
 
Outro desafio colocado é o estabelecimento de metas a serem atingidas: (i) metas 
de curto prazo (atingir, no mínimo, 50% dos funcionários do Paço Municipal, 
utilizando o sistema de carona solidária e por meio da implantação do sistema 
spark); (ii) metas de médio prazo (envolver ativamente os Departamentos de 
Tecnologia da Informação e de Comunicação no Projeto, com o objetivo de incluir, 
no site e página do facebook da Prefeitura de Mairinque, as datas, horários e locais 
das caronas disponíveis no Município e região do entorno, sendo tais informações 
atualizadas semanalmente); e (iii) metas de longo prazo (desenvolver um site oficial 
das caronas do Município, atualizadas diariamente, divulgando as caronas 
disponíveis não só entre os funcionários municipais, e estimulando que os 
caroneiros gravem vídeos durante o trajeto, especialmente de paisagens turísticas 
da região, valorizando a economia e o turismo local). 
 
 
Resultado(s) 
 
O Projeto Carona Solidária induziu à economia semanal de 33 litros de gasolina, 
que totalizam uma economia mensal de 132 litros de gasolina.  
 
No relatório apresentado, há informações no sentido de que cada litro de gasolina 
gera 2,44 Kg de CO2, o que significa a redução da emissão de 80,52 Kg de CO2 
por semana e de 322,08 Kg de CO2 a cada mês. 
 



O CO2 é o gás que tem maior contribuição para o aquecimento global, 
representando mais de 70% (setenta por cento) das emissões de gases de efeito 
estufa. 
 
Seu tempo de permanência é de, no mínimo, 100 anos, resultando em impacto no 
clima ao longo de séculos. 
 
Os resultados do Projeto se estendem, ainda, para outras áreas. Verificou-se que 
muitos “caroneiros” iniciaram um sistema de troca de materiais em desuso, de 
roupas, acessórios e materiais eletrônicos, incentivando a economia solidária e a 
redução do consumo e geração de resíduos. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Departamento de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura Municipal de Mairinque. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Mairinque 
 
 
Fonte(s) 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Mairinque no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
Imagens encaminhadas pela Prefeitura de Mairinque: 
 

 
 



  
 

 

 


