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O estado de São Paulo publica primeiro inventário d e 
emissões de gases de efeito estufa 

No dia 20 de abril de 2011, representantes da Sustainable Carbon, juntamente 
com outros representantes da sociedade civil e do Poder Público, estiveram 
presentes no auditório Augusto Ruschi, na sede da CETESB – Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo, para o lançamento do 1º Inventário de 
Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEEs) Diretos e Indiretos do 
Estado de São Paulo – período  1990 a 2008. 

O documento foi elaborado pelo Programa Estadual de Mudanças Climáticas – 
PROCLIMA, da CETESB e da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, com 
apoio da Embaixada Britânica no Brasil, representada pelo embaixador Alan 
Charlton, que considerou o Inventário de São Paulo o mais completo do 
mundo, até então. Segundo ele “a transição para o mercado de carbono é a 
revolução industrial do século XXI. É o verdadeiro instrumento para uma 
economia verde”, por isso um inventário desse nível torna-se tão necessário. 

O Inventário usou como base a metodologia aprovada pelo Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC, da Organização das 
Nações Unidas – ONU, de modo a permitir uma comparação dos resultados 
com os do inventário nacional. As estimativas incluem não apenas os gases 
listados pelo Protocolo de Kyoto, mas também os CFCs e HCFCs, gases 
destruidores da camada de ozônio, regulamentados pelo Protocolo de Montreal 
e com alto potencial de aquecimento global. 

João Wagner (Coordenador do PROCLIMA), responsável pela Coordenação 
Técnica do Inventário, apresentou diversos dados. Um dos mais interessantes 
diz respeito à distribuição percentual das emissões de São Paulo e no Brasil. 
Quando comparado ao Brasil, por exemplo, o Inventário mostra que, no estado 
de São Paulo, o maior responsável pelas emissões de GEE é o setor elétrico 
(57,2%), enquanto que a nível nacional esse número fica em 15%. No entanto, 
São Paulo representa o maior consumidor da produção madeireira. 

Neste sentido, a legislação estadual é uma das mais ambiciosas, pois prevê a 
redução das emissões de gases causadores de efeito estufa em 20% até 2020 
comparados aos níveis de 2005 – ano de referência usada tanto pela Política 
Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo – PEMC (Lei Estadual 
13.798/09) quanto pelo Inventário apresentado. 

Esses e outros dados do Inventário podem ser consultados na internet, no 
próprio site da CETESB. Já a versão impressa, que também terá exemplares 
em inglês, deve sair dentro de 2 meses, de acordo com João Wagner. 

 

Fonte: http://carbonosustentavelbrasil.wordpress.com/2011/04/20/o-estado-de-
sao-paulo-publica-primeiro-inventario-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa/  


