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Sumário Executivo

A Política Estadual de Mudanças 
Climáticas
De acordo com a Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC), as mudanças climáticas estão rela-
cionadas, direta ou indiretamente às ativi-
dades humanas que alteram a composição 
global da atmosfera além da variabilidade 
climática natural. (IPCC, 2007). A Convenção 
do Clima foi adotada em 1992 e nos artigos 
4° e 12° é apresentado o dever da elaboração 
de inventários periódicos pelas partes, que 
devem incorporar as emissões ou remoções 
antrópicas de gases de efeito estufa (GEE) 
não controlados pelo Protocolo de Montreal. 
O Brasil como parte da convenção vem 
elaborando seus inventários periodicamente. 
Além das obrigações nacionais, observam- 
se no país iniciativas de governos estaduais 
e municipais relacionadas a essa questão 
global, como no Estado de São Paulo.

O Governo do Estado de São Paulo, por 
meio da Lei n. 13.798 de 09 de novembro de 
2009 (SÃO PAULO, 2009a), instituiu a Política 
Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), 
regulamentada pelo Decreto n. 55.947 de 
24 de junho de 2010 (SÃO PAULO, 2010). No 
Artigo 6° dessa lei estão definidas as diretrizes 
para a elaboração, atualização periódica e 
a publicação de inventários de emissões e 
remoções antrópicas de GEE não controlados 
pelo Protocolo de Montreal, discriminadas 
por fontes e sumidouros, com o emprego 
de métodos comparáveis nacional e inter-
nacionalmente. Na 1ª Comunicação Estadual 
(CETESB, 2011), ampliou-se o escopo legal, 
incluindo as emissões dos gases controlados 
pelo Protocolo de Montreal.

O Inventário
A 1ª Comunicação Estadual (CETESB, 2011) 
apresentou as emissões de GEE do Estado 
de São Paulo divididas em cinco princi-
pais setores: Energia, Processos Industriais 

e Uso de Produtos, Agropecuária, Uso da 
Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas, e 
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos.

O Inventário de Emissões de GEE por queima 
de combustíveis no Estado de São Paulo é 
parte integrante do Inventário Estadual do 
Setor de Energia, que inclui todas as emissões 
antrópicas de GEE devidas à produção, trans-
formação e ao consumo de energia, incluindo 
tanto as emissões resultantes da queima de 
combustíveis, quanto as emissões de fugas 
na cadeia de produção, transformação, 
distribuição e consumo de energia (BRASIL, 
2010a). Os relatórios do Setor de Energia 
estão agrupados em três subsetores distintos, 
o subsetor de Queima de Combustíveis, o 
subsetor de Refino e Transporte de Óleo e 
Derivados, e o subsetor de Transportes, este 
último desmembrado em Transporte Aquavi-
ário, Aéreo, Ferroviário e Rodoviário.

O Inventário de Emissões de GEE por queima 
de combustíveis foi dividido em duas abor-
dagens distintas, a abordagem de referência 
(top-down) e a abordagem setorial (bottom-
up). O método top-down considera apenas 
a oferta de energia no país, sem o detalha-
mento sobre como essa energia é consumida 
para estimar as emissões de CO2. O método 
bottom-up identifica onde e como ocorrem 
as emissões (BRASIL, 2010a).

Estão incluídas as emissões de CO2 por 
oxidação do carbono contido nos diferentes 
combustíveis durante a sua queima para 
geração de outras formas de energia, como 
eletricidade, calor ou energia mecânica. São 
contabilizadas também as emissões de outros 
GEE durante o processo de combustão, como 
o CH4 e o N2O, bem como o CO, o NOx e os 
VOC. As emissões de CO2 dos combustíveis de 
biomassa como lenha, carvão vegetal, álcool 
e bagaço não foram incluídas nessa estima-
tiva. De acordo com o IPCC (1996, 2000a), 
as emissões dos combustíveis de origem 
renovável não geram emissões líquidas e as 
emissões associadas à parcela não renovável 
são incluídas no Setor Uso da Terra, Mudança 
do e Florestas. As demais emissões de GEE 
dos combustíveis de biomassa são conside-
radas conforme recomenda o IPCC.
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A elaboração do Inventário de Emissões 
por queima de combustíveis foi realizado 
conforme a parceria entre CETESB e CICLO 
AMBIENTAL, conforme o “Projeto Apoio à 
Política Climática do Estado de São Paulo” sob 
a coordenação do PROCLIMA.

Estimativas
Os inventários estaduais seguiram as mesmas 
diretrizes do inventário nacional como o 
Revised 1996 IPCC Guidelines for National Gree-
nhouse Gas Inventories – Guidelines 1996 (IPCC, 
1996) o Good Practice Guidance and Uncer-
tainty Management in National Greenhouse 
Gas Inventories - Good Practice Guidance 2000 
(IPCC, 2000) o 2006 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories - Guidelines 2006 
(IPCC, 2006). As fontes de dados foram o 
Balanço Energético do Estado de São Paulo 
(SÃO PAULO, 2009b), o Relatório de Qualidade 
do Ar 2009 (CETESB, 2010), versão preliminar 
da metodologia do 1° Inventário Nacional de 
Emissões Atmosféricas por Veículos Automo-
tores Rodoviários (BRASIL, 2011) e os guias 
do IPCC (1996, 2000, 2006), respeitando os 
princípios de transparência, consistência e 
acurácia preconizados pelo IPCC.

Este relatório apresenta o consumo aparente 
de combustíveis e as respectivas estimativas 
das emissões de CO2 decorrentes da queima 
de combustíveis, para o período de 1990 a 
2008, no Estado de São Paulo. A estimativa foi 

calculada com base na Abordagem de Refe-
rência (método Tier 1), conforme descrito na 
versão revisada de 1996 do Guia de Inven-
tários de Gases de Efeito Estufa: Manual de 
Referência do IPCC (Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas).

O relatório apresenta uma descrição do 
sistema energético paulista, indicando a 
evolução na oferta interna bruta das diversas 
fontes energéticas, como mostrado na Figura 1.

As estimativas das emissões basearam-se 
nos dados de energia por fonte, obtidos do 
Balanço Energético do Estado de São Paulo 
(BEESP), publicado pela Secretaria de Sanea-
mento e Energia do Estado de São Paulo. O 
consumo aparente de combustíveis fósseis 
em 1990 foi de 20.299x103 tOE e 29.653x103 
tOE em 2008, um aumento de 46% no 
consumo (Figura 2).

As emissões provenientes da queima de 
combustíveis fósseis foram estimadas em 
56.958 GgCO2 em 1990 e 79.231 GgCO2 
em 2008, o que representou um aumento 
de aproximadamente 39% ao longo deste 
período. Os combustíveis fósseis líquidos 
foram responsáveis por 78% das emissões 
no ano de 2008, enquanto que os combustí-
veis gasosos e sólidos foram responsáveis por 
14% e 8%, respectivamente, conforme ilustra 
a Figura 3.

Figura 1 Oferta interna bruta de energia por fonte no Estado de São Paulo (103tOE)
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Fonte: SSEESP, 2009.
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Este relatório também apresenta a estima-
tiva de emissões de CO2 para os combustí-
veis oriundos da biomassa, conforme orien-
tação do Manual IPCC 1996, que pede para 
informá-las em separado. Desta forma, as 
emissões de CO2 da biomassa foram conta-
bilizadas à parte, com o intuito de informar, 
não tendo sido adicionadas ao resultado das 
emissões originadas de combustíveis fósseis 
e por isso não foram incluídas no Inventário 
Estadual do Estado de São Paulo.

Conclusões e Recomendações
Os resultados obtidos neste trabalho 
mostram um aumento nas emissões de CO2 
derivadas da queima de combustíveis fósseis 
no sistema energético paulista, passando de 
56.958 GgCO2 em 1990 para 79.231 GgCO2 
em 2008. Isto representa um incremento nas 
emissões estaduais de aproximadamente 
39% ao longo do período analisado. No ano 
de 2008, os combustíveis líquidos foram 
responsáveis por 78% das emissões de CO2, 
seguido pelos combustíveis gasosos (14%) 
e pelos combustíveis sólidos (8%). O cresci-
mento das emissões de combustíveis fósseis 
foi inferior ao aumento da oferta interna 
bruta total de energia no mesmo período, 
que foi de 75%.

Os combustíveis fósseis tiveram uma parti-
cipação ligeiramente decrescente na oferta 
interna bruta total de energia, variando de 
53% em 1990 para 45,5% em 2008. Essa parti-
cipação apresentou a seguinte distribuição: 
os combustíveis fósseis líquidos passaram de 
48% para 36% da oferta interna bruta total 
de energia; os combustíveis fósseis sólidos 
passaram de 5% para 2%; e os combustíveis 
fósseis gasosos, os únicos que apresentaram 
aumento, de 0,5% para 7%.

O aumento das emissões de CO2 dos combus-
tíveis fósseis inferior ao aumento da oferta 
interna bruta total de energia sinaliza um 
maior uso de combustíveis não intensivos em 
carbono (como o gás natural) e o aumento da 
participação das fontes renováveis (biomassa) 
no sistema energético paulista.

As emissões de CO2 dos combustíveis 
oriundos da biomassa passaram de 42.261 
GgCO2 em 1990 para 95.085 GgCO2 em 
2008, um aumento de 125%, muito acima 
do aumento da oferta interna bruta total de 
energia, que foi de 75% no mesmo período. 
Isto confirma a importância da participação 
da biomassa no sistema energético paulista, 
ou seja, configura um cenário tendencial 
importante nas reduções de emissões a serem 
contabilizadas proporcionando ao Estado 
de São Paulo incentivos a política setorial 
visando um Cenário de baixo Carbono.

Figura 2 Consumo aparente de combustíveis fósseis 
(103tOE)
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Fonte: SSEESP, 2009.
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Figura 3 Emissões de combustíveis fósseis (GgCO2)
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As análises realizadas neste trabalho eviden-
ciam a ocorrência do crescimento relativo 
das fontes renováveis no sistema energético 
paulista. No caso de São Paulo, esta mudança 
se deve principalmente à substituição de 
combustíveis fósseis pelos derivados da 
cana, com destaque para o bagaço de cana 
na produção de energia.

Prováveis aumentos futuros do consumo 
de álcool combustível e biodiesel devem 
diminuir as participações relativas das 
demandas por gasolina e diesel na demanda 
total de combustíveis, o que deverá provocar 
uma redução das emissões de CO2. Um 
aproveitamento crescente de biogás para a 
geração de energia elétrica também deverá 
contribuir para um cenário futuro de baixas 
emissões de carbono no estado.

Por fim, vale ressaltar algumas dificuldades 
encontradas durante o desenvolvimento 
deste trabalho, no tocante a dados indispen-
sáveis para sua boa execução, tais como:

 � Fatores de emissão de carbono para 
alguns combustíveis;

 � Fator de carbono estocado dos 
combustíveis;

 � Fração oxidada na combustão dos 
combustíveis;

 � Informações sobre os bunkers 
internacionais.

Apesar de muitos destes dados existirem 
na literatura técnica, eles precisariam ser 
consolidados por instituições credenciadas, 
para que tenham validade local. Assim, 
pela ausência de dados locais, optou-se por 
utilizar os dados default do IPCC, fazendo uso 
de aproximações, ou hipóteses, que talvez 
mereçam uma análise mais detalhada.
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