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Quantas pessoas
cabem no seu carro? 
Você já parou pra pensar que o seu colega de trabalho pode morar em 
seu bairro? Ou que o amiguinho de escola do seu filho pode ser o seu 
vizinho?

A Região Metropolitana de São Paulo está correndo perigo. Boa parte dos 
seus 8 milhões de veículos transporta uma única pessoa. Isso significa 
trânsito parado, ar poluído, perda de tempo e dinheiro, problemas de 
saúde e uma cidade insustentável.

As emissões dos veículos carregam diversas substâncias tóxicas que, em 
contato com o sistema respiratório, produzem efeitos negativos sobre 
a saúde. O monóxido de carbono (CO), substância inodora, insípida e 
incolor, atua no sangue reduzindo sua oxigenação.

Está na hora de pensar coletivo para uma cidade mais 
limpa e agradável. 

Seja solidário. Dê carona.

Vamos dividir esta responsabilidade.

Dia 28/05/2008 - No seu carro!

Participe do Mutirão da Carona 
Dê um lugar para a cidadania no seu carro!

Na escola,
 dê preferência
ao transporte 

escolar.

 Dê a sua 
contribuição
ao trânsito 

e combata a 
poluição

do ar.

Se todos 
derem uma carona, 

um quarto dos 
carros deixarão 

de circular.
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Pense nisso:
1.	 A grande São Paulo concentra 20% de toda a 

frota nacional de veículos e registra a média de 
1,5 pessoas por automóvel;

2.  Os veículos que circulam em São Paulo são 
responsáveis por 95% das emissões de monóxido de carbono 
(CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos (HC) na região. 
Substâncias tóxicas que prejudicam a saúde;

3. Na capital paulista, 500 novos carros entram em circulação 
diariamente;

4. Os padrões de qualidade do ar são frequentemente ultrapassados 
na cidade de São Paulo. A poluição veicular é a principal causa deste 
grave problema urbano;

5. Problemas oftálmicos, dermatológicos, gastrointestinais, 
cardiovasculares, pulmonares e, até mesmo, alguns tipos de câncer, 
podem decorrer da poluição atmosférica;

6. Estima-se que os níveis atuais de poluição da cidade de São Paulo são 
responsáveis pela redução de 1,5 ano na expectativa de vida; 

7. Se uma pessoa que percorre 6 km de casa ao trabalho não utilizar 
automóvel, ao final de um ano, terá evitado a emissão de 480 kg de 
dióxido de carbono (CO

2
), considerando 200 dias de trabalho;

8.  CO
2
 é um dos principais gases causadores do efeito estufa.         

Estima-se que, somente neste ano, a cidade de São Paulo emitirá   
32,5 milhões de toneladas desse gás. Disso, 40% virá do transporte;

9. Um carro popular novo emite 2kg de CO
2
 em uma viagem de 10km.

Para mais informações sobre o Mutirão acesse o site 
www.ambiente.sp.gov.br/mutiraodacarona

Promoção
Cultural: 

Acesse o site 
www.ambiente.sp.gov.br/

mutiraodacarona e participe da 
Promoção Cultural 

“Mutirão da Carona”, para 
concorrer a 15 ingressos 

para o ZooSafari da cidade 
de São Paulo.

Pratique 
esta idéia 

o ano todo!!

Ande mais 
a pé! 

Adote uma 
atitude ambiental: 

ofereça carona. 
Não ande sozinho no 
carro. Seja solidário. 

A Natureza
agradece.

RealizaçãoApoio
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