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Secretaria do Meio Ambiente divulga 1º Inventário d e 
emissões de Gases do Efeito Estufa 

O secretário Bruno Covas participou do evento de divulgação do 1° Inventário 
de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Diretos e Indiretos do 
Estado de São Paulo, de 1990 a 2008, na Secretaria do Meio Ambiente, na 
quarta-feira, dia 20. O documento é resultado da consolidação de 26 Relatórios 
de Referência Setoriais desenvolvidos por instituições de excelência e 
especialistas. Esses relatórios estiveram em Consulta Pública na página da 
Internet da CETESB de outubro de 2010 a abril de 2011. 

A relevância da elaboração dessa estimativa está no reconhecimento, por parte 
do governo, indústria, demais áreas produtivas e da opinião pública, da 
importância desse tema, da necessidade de que medidas sejam tomadas 
localmente com os resultados desse inventário, da definição do perfil de 
emissões e prioridades estaduais. 

De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, conter 
as emissões é tarefa indispensável, impondo-se a necessidade de criação e 
implementação de medidas de mitigação e adaptação: “É parte fundamental do 
compromisso assumido por São Paulo de participar ativamente dos esforços de 
proteção do sistema climático global e de promover a transição para uma 
economia de baixo carbono no estado”. 

Para Otavio Okano, presidente da CETESB, a partir da análise dos resultados 
das estimativas e dos setores avaliados, o inventário possibilita conhecer o 
perfil das fontes de emissões e identificar as prioridades estaduais para 
implantação de programas de mitigação que promovam iniciativas de redução 
das emissões de GEE no Estado de São Paulo. “Este documento tem grande 
relevância também, no reconhecimento por parte do governo, da opinião 
pública, das indústrias e demais áreas produtivas, da importância do tema e da 
necessidade de que medidas sejam tomadas”, ressaltou. 

A elaboração do Inventário teve o apoio da Embaixada Britânica e 
Coordenação do PROCLIMA/CETESB, e início em março de 2008. O 
embaixador do Reino Unido no Brasil, Alan Charlton, que também participou da 
mesa de abertura do evento, fez inúmeros elogios à iniciativa da CETESB e da 
SMA e frisou que o inventário paulista é um dos mais completos que ele tem 
notícia. Ele definiu a transição para a economia de baixo carbono como a 
“Revolução Industrial do Século 21”, constituindo-se os inventários de GEE 
fundamentais nesse processo. 

Também marcaram presença na apresentação do documento, o secretário 
adjunto do Meio Ambiente, Rubens Rizek, o secretário adjunto de Saneamento 
e Recursos Hídricos, Rogério Menezes, o coordenador de Energias 
Renováveis da Secretaria Estadual de Energia, Marco Antonio Mroz, o ex-
secretário Fábio Feldmann e os diretores da CETESB, Ana Cristina Pasini, de 
Tecnologia, Qualidade e Avaliação Ambiental; Geraldo Amaral, de 



Licenciamento e Gestão Ambiental, e Sergio Meirelles, de Gestão Corporativa, 
além de várias outras autoridades, que junto com técnicos e representantes de 
prefeituras, secretarias de Meio Ambiente, universidades, assessorias 
ambientais, entidades ambientalistas e empresas, lotaram as dependências do 
auditório Augusto Ruschi. 
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