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Sumário Executivo
A Política Estadual de Mudanças Climáticas
Devido ao aumento das concentrações atmosféricas de Gases de Efeito Estufa (GEE),
e sua relação com o aquecimento do sistema climático, não só os governos nacionais,
que fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC) (BRASIL, c2012), mas também os governos subnacionais ou locais, como
os governos dos estados, províncias e municípios, têm se empenhado em fazer estimativas das emissões antrópicas líquidas desses gases visando subsidiar a sociedade
na identificação das prioridades locais e adoção das medidas mais adequadas para
reduzir essas emissões.
Nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo, em 09 de novembro de 2009,
publicou a Lei 13.798 (SÃO PAULO, 2009), que institui a Política Estadual de Mudanças
Climáticas (PEMC), regulamentada pelo Decreto 55.947, de 24 de junho de 2010 (SÃO
PAULO, 2010).
Nos Artigos 6º e 7º desta Lei, estão definidas as diretrizes para a elaboração, a atualização periódica e a publicação de inventários de emissões antrópicas por fontes e
de remoções por sumidouros, dos GEE não controlados pelo Protocolo de Montreal,
com o emprego de métodos comparáveis nacional e internacionalmente.

O Inventário
A presente publicação “Inventário de Emissões e Remoções Antrópicas do Setor Uso
da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas do Estado de São Paulo para o período
2008 a 2011” é produto do contrato estabelecido em 2013, entre a Fundação de
Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE) e a Secretaria de Meio Ambiente
do Estado de São Paulo, através da Unidade de Gestão Local.
Esta publicação apresenta as estimativas das emissões antrópicas líquida de dióxido
de carbono (CO2) associadas ao Setor de Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e
Florestas (UTMUTF ou LULUCF) para o Estado de São Paulo, no período de 2008 a
2011. É apresentada também uma revisão das estimativas para o período 2005 a
2008 à luz dos fatores de emissões atualizados.
O relatório cumpre o seu papel, seguindo com clareza os princípios metodológicos
estabelecidos pelo Guia de Boas Práticas para Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra
e Florestas (GPG/LULUCF) do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima
(IPCC, 2003). O documento esteve em consulta pública na página da internet da
CETESB por um período de três meses, iniciado em abril de 2015.

Estimativas
A elaboração deste inventário foi norteada pelo Guia de Boas Práticas para Uso
da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas GPG/LULUCF (IPCC, 2003) do Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), os princípios da transparência,
adequação, completude, consistência e acurácia, preconizados pelo Painel, na
elaboração de inventários nacionais de gases de efeito estufa. A metodologia e
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procedimentos do trabalho empregados, são similares aos utilizados nas edições já
publicadas dos Inventários Brasileiros de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases
de Efeito Estufa no setor de Uso da Terra, Mudança de Uso da Terra e Florestas,
integrantes da Comunicação Nacional.
As estimativas das emissões antrópicas líquidas deste setor, envolveram um extenso
trabalho de levantamento e interpretação de dados de sensoriamento remoto.
O território estadual foi dividido em unidades espaciais, na forma de polígonos,
que resultaram da integração de diversas fontes de dados como: limites municipais; limites dos biomas brasileiros contidos no Estado de São Paulo; mapa da
vegetação pretérita; mapa de vegetação pretérita agrupada; mapa do solo; mapa
do solo agrupado; mapas de uso e cobertura da terra em diferentes datas; mapas de
carbono no solo e na vegetação, possibilitando a análise das mudanças nos estoques
de carbono ocorridas entre os períodos de tempo analisados.

Resultados das Emissões Antrópicas Líquidas de CO2 Associadas ao Setor
de Uso da Terra, Mudança de Uso da Terra e Florestas
Para a elaboração do presente Inventario, foi adicionado à série de mapas de uso e
cobertura da terra no Estado de São Paulo, que já contava com mapas dos anos de
2005 e 2008 (Mapas 1 e 2), produzidos para o Primeiro Inventario Estadual (FUNCATE,
2012), o mapa do ano de 2011 (Mapa 3). Isso possibilitou a estimativas das emissões
a partir das transições ocorridas no período de 2008 a 2011.
Esta edição traz atualizações nos dados de atividades e fatores de emissões para os
anos de 2005, 2008 e 2011. Essas atualizações acompanham a evolução apresentada
pelo Terceiro Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de
Efeito Estufa no setor de Uso da Terra, Mudança de Uso da Terra e Florestas para o
período 2002 a 2010 e têm, como consequência, a alteração das estimativas para o
período de 2005 a 2008 do Inventário Estadual. Os períodos de 1994 a 2002 e de 2002
a 2005 não foram revisados quanto aos dados de atividades, e, por isso, não tiveram
novas estimativas realizadas.
No período de 2005 a 2008, as emissões antrópicas líquidas totalizaram 1.466,3 Gg
de CO2, sendo que da área mapeada, houve mudança de uso da terra em 952.173 ha
(3,84%). Para o período de 2008 a 2011, houve mudança de uso da terra em 632.495
ha (2,55% da área mapeada). As emissões antrópicas líquidas totalizaram -25.159,9
Gg de CO2, isto é, houve uma remoção de 25.159,9 Gg de CO2. As principais fontes e
sumidouros de CO2 estão destacadas no Gráfico 1.
O Gráfico 2 apresenta o balanço da emissão e remoção de CO2 em cada período considerado nesta edição do Inventário Estadual, demonstrando a dimensão do balanço
de emissões líquidas de CO2 no Estado entre 2005 e 2011. A partir das emissões
antrópicas líquidas estimadas para os períodos, calculou-se a emissão média anual de
CO2, apresentadas na Tabela 1.
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Gráfico 1 - Principais transições de uso e cobertura da terra que são fontes de CO2 e sumidouros de CO2, por período

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 2 - Balanço de CO2 nos períodos de 2005 a 2008 e de 2008 a 2011 no Estado de São
Paulo (GgCO2), considerando emissões líquidas do solo, emissões da vegetação e remoções da
vegetação.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 - Emissão Média Anual de CO2 no Período 2005 a 20011 no Estado de São Paulo
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-8.386,6

-8.386,6

-8.386,6

[GgCO2.ano-1]
UTMUTF

Não estimado

488,8

488,8

488,8

Fonte: Elaboração própria.

Considerações Finais
O inventário de emissões pode ser uma importante ferramenta de planejamento e
definição de ações e medidas de mitigação (redução da emissão de gases de efeito
estufa ou fortalecimento dos sumidouros). As metodologias do IPCC são desenvolvidas para aplicação nos inventários nacionais de gases de efeito estufa, entretanto,
podem ser úteis e são apropriadas para o desenvolvimento de inventários subnacionais. Porém, há necessidade de se ter clara a finalidade de um inventário estadual,
e de se assegurar a consistência da série temporal através da utilização de metodologias consistentes ao longo do tempo. Por outro lado, este inventário, como vetor
de apoio às políticas públicas estaduais, deve receber constantes aprimoramentos
de acordo com novos dados e tecnologias disponíveis. Nesse sentido, os próximos
esforços na série de Inventários do Estado de São Paulo, deverão ser feitos para que
as incertezas sejam reduzidas, através da utilização de dados (fatores de emissões e
mapas de carbono) específicos do Estado.
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