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Inventário

As estimativas de emissões de Gases 
de Efeito Estufa nacionais, 
estaduais, municipais ou de 
empresas para inventários devem 
estar de acordo com os métodos e 
fatores de emissão publicados pelo 
Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC).



Inventário Nacional
Relatórios de Referência das emissões e sumidouros de gases de efeito 

estufa Brasil



“Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima”

Emissões de metano na pecuária
Emissões de metano do cultivo de arroz
Emissões de gases de efeito estufa na queima de resíduos agrícolas
Emissões de óxido nitroso provenientes de solos agrícolas
Emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem top-
down”
Emissões de gases de efeito estufa por queima de combustíveis: abordagem 
bottom-up”
Emissões fugitivas da mineração e do tratamento de carvão mineral
Emissões de dióxido de carbono e de metano pelos reservatórios hidrelétricos 
brasileiro
Emissões e remoções de dióxido de carbono por mudanças nos estoques de 
florestas plantadas
Emissões de gases de efeito estufa nos processos industriais e por uso de 
solventes
Emissões de gases de efeito estufa da queima de biomassa no cerrado não-
antrópico utilizando dados orbitais”
Emissões de gases de efeito estufa no setor energético por fontes móveis
Emissões e remoção de dióxido de carbono pelos solos por mudanças de uso 
da terra e calagem
Emissões e remoções de dióxido de carbono por conversão de florestas e 
abandono e terras cultivadas”



Fontes Móveis:
Instituto 

Mauá+CETESB

Pecuária:
Embrapa

Energia:
Botton up

Queima de resíduo 
agrícola: Embrapa

Arroz: Embrapa

Emissões dos 
solos :

Embrapa

Trat. Efluentes:
Cetesb, apoio 

SABESP

Solventes, 
Indústriais: Inst. 

Maua +Ind.

Florestas:
Funcate/Inpe

Energia
Top down

Resíduos:
Cetesb

Cadeia do Gás:
Petrobrás

Refinarias:
Petrobrás

Gestão             
Proclima/Cetesb

Contribuições: 
Associações do área 

Industrial do ESP Gases P.Montreal:
Insti. Mauá

Inventário Estadual: Rede 
(formação técnica da rede, exemplo)

Contribuições:
Câmaras 

Ambientais 
Cetesb

Reservatórios

Mineração



Inventário Estadual: 
Rede em construção...

Apoios  em construção:
Ministério de Ciência e Tecnologia
Secretaria de Energia do ESP
Câmara Ambiental de Minerais 
não Metálicos do ESP
Câmara Ambiental do Setor de 
Refrigeração do ESP
Grupo Ozônio
ABRAVA

e outros...



Inventário Estadual - ESP



CESTAS DE GASES DO 2 PROTOCOLOS
KYOTO E MONTREAL

Protocolo de Kyoto
Gases de efeito estufa:

Dióxido de carbono (CO2)

Metano (CH4)

Óxido nitroso (N2O)

Hidrofluorcarbonos (HFCs)

Perfluorcarbonos (PFCs)

Hexafluoreto de enxofre (SF6)

Protocolo de Montreal
Gases que destroem a camada  
de ozônio e também são gases de efeito
estufa:

Clorofluorcarbonos (CFC)

Hidroclorofluorcarbonos(HCFC)

& outros (mas não afetam o clima)



PL 01/2009 PEMC - ESP

Política Estadual de Mudanças Climáticas



PL 01/2009 PEMC - ESP

Política Estadual de Mudanças Climáticas...



PL 01/2009 PEMC - ESP

“Comunicação Estadual: documento 
oficial do Governo sobre políticas e 
medidas abrangentes para a proteção 
do sistema climático global, tendo como 
núcleo o inventário de emissões 
antrópicas de gases de efeito estufa no 
território paulista, inclusive as fontes, 
sumidouros e reservatórios 
significativos”;(das definições)



PL 01/2009 PEMC - ESP
“O Programa de Mudanças 
Climáticas do Estado de São Paulo -
PROCLIMA, coordenará as ações 
estaduais sistemáticas de inventário e 
acompanhará o monitoramento de 
vulnerabilidades, implementação de 
medidas de adaptação e a 
sistematização de informações sobre as 
emissões de gases de efeito estufa.”
(art. 28.)











Inventário no Brasil: Participação na 
Comunicação Nacional: Atualização



http://homologa.ambiente.sp.gov.br/biogas/inventario.asp



Colaboração Técnica com o Intergovernmental  
Panel of Climate Change - IPCC

Participação nos GTs: 

Redação do Método de 
Inventário 
de fontes e sumidouros de 
GEE (2006) e 

Redação das especificações 
do programa de computador 
que executa este método



Grata pela atenção!!!

Josilene T.V. Ferrer
josilenef@cetesbnet.sp.gov.br

As apresentações estarão disponíveis nas páginas
do PROCLIMA e BIOGÁS, próxima semana.
(sites da Cetesb e SMA)

mailto:josilenef@cetesbnet.sp.gov.br
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